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 املقدمة

ال إله إال ، وأشهد أن احلمد هلل محد الشاكرين، والشكر هلل شكر املعرتفني
 :وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، ثم أما بعداهلل 

مة أن جعلنا من أمة هي خري اجلسي (1)وآالئه ،العظيمة فإن من نعم اهلل
الشرائع إىل اهلل ، وشريعتها أحب األمم، ورسوهلا أفضل األنبياء والرسل

خيرج يها وال تكليف ف ،(2)، فال أغالل فيها وال آصارتعاىل، وأخف الشرائع
 .عن حدود الطاقة البشرية، فله احلمد واملنة، ونسأله تعاىل أن خيتم لنا بها

 البالد ااجماور  تتططههم البد،، ووحو  حوهلم الشبه بينما نرى الناس يف
شرت، ومعامل التوحيد قد ضمرت ، مظاهر الشرك قد انتوالشكوك
؛ كل هذا عاىلغربة ال يعلم بها إال اهلل ت، فأصبح الدين عندهم يف وحوربت

 ،، وابتغوا اهلدىاهلل تعاىل بقوانني الشرق والغربألنهم استبدلوا دين 
، وقد شهدت األدلة أن من والهالح يف غري الكتاب والسنة ،وزواله ،واخلري

 .له اهلل تعاىلرا  اهلدى من غريهما أض
 يبينوا للناس هدي الكتاب والسنة فالواجب على علماء املسلمني أن

وحرًصا على إظهار معتقد أهل السنة واجلماعة أحببت أن  ،أليًهامشافهًة وت
، ليت أرجو أن ينهع اهلل تعاىل بهاأشارك علمائي بهذه الوريقات اليسري  ا

                                                 

 اسم للنعمة العظيمة. أو هي  ،وهي النعمة اليت تتلو غريهااآلالء مجع ِإىًل  (1)
 .(6: ـص معجم الهروق اللغوية، ِو194: ـالهروق اللغوية للعسكري صانظر 

 الثقيل.   العهد: اإلصار (2)

 .(10/58) :تاج العروس، و(4/22) :لسان العربانظر 
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وهي  ،وهي عبارٌ  عن شرح قواعد كنت قد كتبتها حال قراء  بعض الكتب
، مجعت فرو، املذهب يف أيسر عبارٍ ، اعد يف معتقد أهل السنة واجلماعةقو

شرح القواعد املذاعة يف مذهب أهل ) :، ومسيتهفشرحتها بكلماٍت يسريٍ 
فاهلل أسأل أن يعينين على إمتامه، وأن جيعله حجًة لنا يو  (، السنة واجلماعة

 .والقادر عليه ، إنه ولي ذلكالدين
، بل ع كل ما قاله أهل السنة واجلماعةإن هذه القواعد مل جتم :إال أنين أقول
، فاهلل أسأل مبنه ه من األصول والقواعد ذكرتها هناما قالو وإمنا غالب

، وأن يعيذنا فضله أن مين علي بإمتا  ما بدأته، وأن ينهع به املسلمنيو
يرينا احلق  ، وأنم، وأن يلهمنا رشدناوإخواننا من نزغات الشيطان الرجي

 :ملقصودوإىل ا .والباطل باطاًل ويرزقنا اجتنابه، آمني ،حًقا ويرزقنا اتباعه
 :القاعدة األوىل

 أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل ال يأخذون)

 (معتقدهم إال من الكتاب والسنة 
 رسوله وسنة تعاىل اهلل بكتاب األخذ على اجتمعوا الذين هم السنة أهل
 وال هلم فالحميد واألعمال، واألقوال االعتقادات يف وظاهرًا باطنًا× 

 إن قليل بعد سيأتي كما غريها هلم أصول وال والسنة، الكتاب لغري التهات
 وأفعاهلم وأقواهلم ،والسنة الكتاب من مستمد  فاعتقاداتهم ،تعاىل اهلل شاء

 مسوا ولذلك ،والسنة الكتاب من مستمد  املرعية وأخالقهم ،التعبدية
 قاعد  تعاىل اهلل شاء إن أتيوست ة،السنب األخذ اعتمدوا ألنهم ،السنة بأهل

 إثباته أريد الذي وإمنا واجلماعة، السنة أهل عند األمساء مسألة يف خاصة
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 تعريهنا إن :فأقول إيضاحًا وأزيدك السنة، ألهل العا  التعريف هو هنا
 الزمان سلف فيه فيدخل املانع، اجلامع باحلد التعريف هو هنا السنة ألهل

 ،املثال بضرب تعريف وهناك ،بالوصف تعريف فهو االعتقاد، وسلف
×: ه قول يف املذكورون املهضلة الثالثة القرون هم يقال: وهوأن

 يف وهو ،(1)(يلونهم الذين ثم ،يلونهم الذين ثم ،قرني خريالناس)
 .أعلم واهلل بالشك صحيح وكالهما الصحيح،

 والسنة الكتاب إالمن معتقدهم اليأخذون واجلماعة السنة )أهل  :القاعدة األوىل

 وسائر السنة أهل بني الهاصل هواحلد وهذا :أقول ( األمة سلف فهم على
 الكتاب هو إمنا معتقداتهم فيه يسوقون الذي األصل فإن الطوائف،
 من دليل إالوعليها عقائدهم من عقيد  الجتد وكذلك السنة، وصحيح
 والقياس اإلمجا، داللة عن فضاًل ،أحدهما من أو والسنة الكتاب

 بالكتاب أخذ من بأنه األدلة شهدت وقد والهطر ، واحلس ،الصحيح

                                                 

رقم: يف الشهادات، باب ال يشهد على شهاد  جور إذا شهد، ي البطارأخرجه  (1)
(، 3650رقم: )، ×، باب فضائل أصحاب النيب ×ويف فضائل أصحاب النيب (، 2651)

ويف األميان (، 6428رقم: )باب ما حيذر من زهر  الدنيا والتنافس فيها،  ،ويف الرقاق
( يف فضائل 2535) :ومسلم رقم(، 6695رقم: )والنذور، باب إثم من ال يهي بالنذر، 

( 2222) :ثم الذي يلونهم، والرتمذي رقم الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذي يلونهم
( يف الشهادات، باب خري القرون، 2303) :يف الهنت، باب ما جاء يف القرن الثالث، ورقم

يف والنسائي ، ×( يف السنة، باب يف فضل أصحاب رسول اهلل 4657) :وأبو داود رقم
 .(3809، رقم: )األميان النذور، باب الوفاء بالنذر

 .(10/58) :تاج العروس، و(4/22) :لسان العربانظر 
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 العذب واملورد ،الشايف األصل فإنهما مستقيم، صراط إىل هدي والسنة
 رسوخ من أعظم راسطة ثوابت وهما ،والكدر فيه الشوب الذي ،الكايف
 ،والاضطراب والتناقض فيهما اختالف فال ،األرض يف الرواسي اجلبال
 والمن يديهما بني من الباطل اليأتيهما ،محيد حكيم عند من ألنهما

 ڎ  ڌ ڌ  ڍ ڍ   ڇ     ڇ   ڇ چڇ چ چچ قال تعاىل: ،خلههما

 ۀ     ۀ ڻ ڻ   ڻ ڻچوقال تعاىل:  ،(1)چڈ ڎ

 ااجمرد األمر أن القواعد يف تقرر وقد تباعهبا أمر فقد ,(2)چہ ہ
 ،واحد كل على عني وفرض واجب فاتباعه الوجوب، يهيد القرائن عن

 ،أخباره وتصديق ،زواجره واجتناب ،أوامره امتثال أي باتباعه واملراد
 ،منها العرب  وأخذ بقصصه واالتعاظ ،القلوب يف بها اإلميان وترسيخ

 ڄچ تعاىل: قال ،الواقع أرض على وتطبيقها أمثاله من املراد ومعرفة

 ڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ

 کگ           ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ  ڈ ڈ

 ں ں ڱڱ ڱ   ڱ  ڳ  ڳ ڳ ڳ گ گ گ

   ھ   ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻ ڻ

                                                 

 .82النساء:  (1)

 . 155األنعا :   (2)
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 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ  ڭۇ ڭ ڭ       ڭ  ۓ  ۓ ےے ھ ھ

 .(1) چۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ
 وال فالح وال السعاد  فإنه×  النيب متابعة وجوب يف صريح نص وهذا
 واألقوال االعتقادات يف وظاهرًا باطنًا×  اتباعه يف إال جنا  وال فوز

, (2)چہ ہ   ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻچ:تعاىل وقال ،واألعمال

 ڳ     ڳ گ گ گ گ  ک ک ک   ک ڑچ: تعاىل وقال

   ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڦ            ڦ ڦ ڦچوقال تعاىل: ، (3)چڳ

  ڇ ڇ چ چ چ چ: وقال تعاىل، (4)چچ چ چ ڃڃ

 ک ک ک ک چ وقال تعاىل:، (5)چڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

من ) ×: وقال النيب ،(6)چ ں ڱ ڱ    ڱ  ڳڱ  ڳ ڳڳ گ گ گ گ
من عمل عماًل ليس ): وملسلم ،(7)(أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

                                                 

 .158-157األعراف:  (1)

 .7حلشر: ا  (2)

   .36النور:  (3)

 . 31آل عمران:  (4)

  .3املائد :  (5)

 .1احلجرات:  (6)
البطاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود،  أخرجه (7)

  (.1718(، ومسلم كتاب احلدود، باب نقض األحكا  الباطلة، برقم: )2697برقم: )
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 أصدق فإن أمابعد) :وقال عليه الصال  والسال  ،(1)(عليه أمرنا فهو رد
 ،حمدثاتها األمور وشر ،× حممد هدي اهلدي وخري ،اهلل كتاب احلديث

 اهلل إىل الناس أبغض): والسال  الصال  عليه وقال ،(2) (ضاللة بدعة وكل
 امرئ بد  ومطل ،اجلاهلية سنة اإلسال  يف ومبتغ ،احلر  يف ملحد: ثالثة
 العقائد من شيئًا قرر من أن منه االستشهاد ووجه ،(3)(دمه ليهريق حق بغري

 ،اجلاهلية سنة اإلسال  يف ابتغى فقد والسنة الكتاب خالف على واألعمال
 :قالوا (أبى إالمن اجلنة يدخلون أميت كل): والسال  الصال  عليه وقال
 قالو (4)(أبى فقد عصاني ومن اجلنة دخل أطاعين من) :قال يأبى؟ ومن
 عليه وقال ،(5)(مين فليس سنيت عن رغب فمن): والسال  الصال  عليه

 وإذا ،به فطذوا دينكم أمر من بشيء أمرتكم فإذا): والسال  الصال 
 بن رافع حديث من مسلم رواه (بشر أنا فإمنا الدنيا أمر من بشيء أمرتكم

                                                 

 كتاب احلدود، باب نقض األحكا  الباطلة ورد حمدثات األمور، برقم:، صحيح مسلم (1)

(1718).  

 رين وقصرها، باب ختهيف الصال  واخلطبة:، كتاب صال  املسافمسلمأخرجه   (2)
 .(867، رقم: )(2/592)

 (.6882الديات، باب من طلب د  امرئ بغري حق رقم:  ) كتابأخرجه البطاري،   (3)
×، االعتصا  بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهلل  كتابأخرجه البطاري،   (4)

 (.7280رقم: )
مسلم يف (، و5063النكاح، باب الرتغيب يف النكاح، رقم: )كتاب أخرجه البطاري،   (5)

 (.1401) :رقم ...سه إليهباب استحباب النكاح ملن تاقت نه ،النكاح
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 والسمع تعاىل اهلل بتقوى أوصيكم): والسال  الصال  عليه وقال ،(1)خديج
 كثريًا اختالفًا فسريى منكم يعش من فإنه ،عبد عليكم تأمر وإن والطاعة
 وعضوا بها متسكوا بعدي املهديني الراشدين اخللهاء وسنة بسنيت فعليكم

 بدعة وكل بدعة حمدثة كل فإن األمور وحمدثات وإياكم بالنواجذ عليها
 به اهلل بعثين ما ومثل مثلي إمنا): والسال  الصال  عيه وقال ،(2) (ضاللة
ياقو  إني رأيت اجليش بعيين وأنا النذير  فقال: قومًا أتى رجل كمثل

 ،فأطاعه طائهة من قومه فانطلقوا على مهلهم فنجوافالنجاء، العريان 
وكذبه طائهة أخرى فأصبحوا مكانهم فصبحهم اجليش فأهلكهم 

فذلك مثل من أطاعين وصدق ما جئت به ومثل من عصاني  ،واجتاحهم

                                                 

، كتاب الهضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من مسلم أخرجه  (1)
حدثنا عبد اهلل بن الرومي ، ولهظه: )(2362معايش الدنيا على سبيل الرأي، رقم: )

اليمامي، وعباس بن عبد العظيم العنربي، وأمحد بن جعهر املعقري، قالوا: حدثنا النضر بن 
حممد، حدثنا عكرمة وهو ابن عمار، حدثنا أبو النجاشي، حدثين رافع بن خديج، قال: قد  

قالوا:  ؟(تصنعونما )وهم يأبرون النطل، يقولون يلقحون النطل، فقال:  املدينة ×نيب اهلل 
فرتكوه، فنهضت أو فنقصت، قال فذكروا  (،لعلكم لو مل تهعلوا كان خريا)كنا نصنعه، قال: 

إمنا أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فطذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من )ذلك له فقال: 
 (.قال عكرمة: أو حنو هذا. قال املعقري: فنهضت ومل يشك (،رأيي، فإمنا أنا بشر

 :مسند أمحد (، و4607يف سننه، كتاب السنة، باب يف لزو  السنة، رقم: ) داود وأبرواه   (2)
، أبواب باب العلم، ما جاء يف األخذ بالسنة... الرتمذي(، و17144) :، رقم(28/373)

 (.حديث حسن صحيحقال: ) (، و2676رقم: )
 قال األلباني: )صحيح(. 
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مثلي ): والسال  الصال  عليه وقال ،(1) (وكذب ما جئت به من احلق
ومثلكم كمثل رجل استوقد نارًا فلما أضاءت ما حوله جعل الهراش وهذه 

ويغلبنه ويتقحمن  ،وجعل حيجزهن ،النار يقعن فيها الدواب اليت يقعن يف
: ملسلمو ،(2)(فأنا آخذ حبجزكم عن النار وأنتم تغلبوني تقحمون فيها ،فيها

فأنا آخذ حبجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار وتغلبوني )
 قال: قالرضي اهلل عنه  األشعري موسى أبي وعن ،(3)(تقحمون فيها

 الكثري الغيث كمثل والعلم اهلدى من به اهلل بعثين ما مثل)×:  اهلل رسول
 والعشب الكأل فأنبتت املاء قبلت طيبة طائهة منها فكان أرضًا أصاب
 وسقوا فشربوا الناس بها اهلل فنهع املاء أمسكت أجادب منها وكان ،الكثري

 والتنبت ماء المتسك قيعان هي إمنا أخرى طائهة منها وأصاب وزرعوا
 ومثل وعلم فعلم به اهلل بعثين ما ونهعه اهلل دين يف فقه من مثل فذلك ،كأل
 عليه وقال ،(4)(به أرسلت الذي اهلل هدى يقبل ومل رأسًا بذلك يرفع مل من

 بعدي: تضلوا لن به متسكتم إن ما فيكم تركت لقد): والسال  الصال 

                                                 

(، 7283) :رقم×، باب االقتداء بسنن رسول اهلل ، كتاب الرقاق، البطاريأخرجه   (1)
 (.2283) :على أمته رقم ×باب شهقته  ،الهضائلكتاب  ومسلم

مسلم يف (، و6483، كتاب الرقاق، باب االنتهاء عن املعاصي، رقم: )البطاريأخرجه   (2)
 (.2284) :على أمته رقم ×باب شهقته  ،الهضائل

 (.2284) :على أمته رقم ×باب شهقته  ،الهضائل كتابمسلم صحيح   (3)
مسلم يف  (، و79، كتاب العلم، باب فضل من علم وعلم، رقم: )البطاريأخرجه   (4)

 (.2282) :رقم ،من اهلدى والعلم ×باب بيان مثل ما بعث به النيب  ،الهضائل



 

 10 
 

 وقال ،(1)صحيح وسنده والبيهقي واحلاكم مالك رواه ،(وسنيت اهلل كتاب
 كثر  قبلكم كان من أهلك فإمنا تركتكم ما دعوني): والسال  الصال   عليه

 وإذا فاجتنبوه شيء عن نهيتكم فإذا ،أنبيائهم على واختالفهم ،سؤاهلم
 أال): والسال  الصال  عليه وقال ،(2)(استطعتم ما منه فأتوا بأمر أمرتكم

يقول:  أريكته على شبعان رجل يوشك أال ،معه ومثله القرآن أوتيت وإني
 من فيه وجدمت وما فأحلوه حالل من فيه وجدمت فما القرآن بهذا عليكم
 ذلك يف واألدلة ،(3)(اهلل حر  كما اهلل رسول حر  وإمنا ،فحرموه حرا 
 بال والسنة الكتاب اتبا، جيب أنه قطعية إفاد  تهيد وهي ،شهري  كثري 

                                                 

، رقم: (5/1323)، كتاب القدر، النهي عن القول بالقدر: موطأ مالك  (1)
تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم بهما: كتاب اهلل وسنة بلهظ: ) (،3338/678)

(، )جزء من خطبة 318) :، رقم(1/171) :املستدرك على الصحيحني للحاكم(، ونبيه
إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب اهلل حجة الودا، بلهظ: )...

كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به ، السنن الكربى للبيهقي(، و×...وسنة نبيه 
إني قد (،  )جزء من خطبة حجة الودا،، بلهظ: )...20336القاضي ويهيت به املهيت، رقم: )

 (.وسنة نبيه ،تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا: كتاب اهلل
×، ، كتاب االعتصا  بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهللالبطاريأخرجه   (2)

وترك إكثار سؤاله عما ال × ، كتاب الهضائل، باب توقري النيب مسلم(، و7288رقم: )
 .(1337ضرور  إليه... رقم: )

(، والرتمذي 4604السنة: باب لزو  السنة، رقم )كتاب صحيح يف  سندبأبو داود رواه   (3)
أمحد رواه ، و(هذا حديث حسن)وقال: ، (2666) :رقمب ،(60) :العلم: باب رقمكتاب يف 

 ×يف املقدمة، باب تعظيم حديث رسول اهلل  ه، وابن ماج(132ـ  4/130) :يف املسند
 (.12) :رقم
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 نال النهج وهذا ،املسلك وبهذا ،والنقصان والزياد  ،تهريط وال إفراط
 والنعيم ،العلى الدرجات من نالوه ما - عليهم اهلل رضوان - السابقون

 فجعل ،واآلخر  الدنيا يف اخلالد احلسن والذكر ،العاملني رب ورضا ،املقيم
 النجا  أراد فمن ،النعيم جنات وأورثهم ،العاملني يف صدق لسان هلم اهلل
 خطو  وراءهم وليسر ،اعتمدوه ما وليعتمد ،سلكوه ما فليسلك جنوا كما

 ،معاندًا ًوال جمادال ال ومسلمًا ،مبتديًا ال ومقتهيًا ،مبتدعًا ال متبعًا خطو 
 يف والهالح والنجا  والهوز السعاد  طريق هو والسنة بالكتاب فاالعتصا 

 والهرقان والشهاء والرب والروح والنور اهلدى وهو ،واآلخر  الدنيا

 پ پپ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱچ، قال تعاىل: واإلحسان واملوعظة واحلكمة

 ٹ  ٹٹ ٹ ٿ ٿ     ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ         پ

      چ     چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ    ڤ ڤ

 الكتاب من إال عقائدهم يأخذون ال السنة فأهل، (1)چڇ چ چ
 ،إليهما يلتهتون ال فإنهم غريهم وأما ،األمة سلف فهم على والسنة

 عسهًا أدلتها وساموا، وحريهًا نصوصها حاربوا ألنهم عليهما واليعولون
 ،واخلياالت الظنون جمرد إال التهيد وجعلوها ،وتعطياًل ومتثياًل وإحلادًا
 إثبات يف عمدتهم هو فالعقل ،املنتنة واألفها  ،العهنة العقول عليها وقدموا

 ما وينهون ،صحيح دليل عليه يكن مل ولو العقل أثبته ما فيثبتون ،عقائدهم
 ،النقول على مقدمة عندهم فالعقول املتواتر الدليل به ثبت وإن العقل نهاه

                                                 

 .53-52الشورى:   (1)
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 يف تعتمد الطوائف وبعض ،الغراء الشريعة على مقدمة عندهم واألهواء
 واخلرافات واملوضوعة الضعيهة والنقوالت ،الواهية املرويات على عقائدها
 الطوائف وبعض ،رضي اهلل عنهم البيت آل على به يكذبون الذي والدجل

 الشيطانية واملكاشهات، واألحال  والرؤى املنامات على عقائدها تبين
 وخالهوا السبيل سواء ضلوا قد وغريهم هؤالء وكل ،اإلبليسية واخلوارق

 ،العليل الرأي إىل واحتكموا ،الباطلة باألقوال وجاءوا ،الدليل مقتضى
 وعلى ،موقوفون وعنده ،راجعون اهلل وإىل ،مبعوثون القيامة يو  وهم

 من إال والبنون مال فيه الينهع موقف ن يفجمزيو وبها ،حماسبون أعماهلم
 اهلل إن اهلل إىل أمرنا ونهوض هلم نقول ما وسيذكرون ،سليم بقلب اهلل أتى

 .العظيم العلي باهلل إال والقو  والحول ،أعلم واهلل ،بالعباد بصري
 :القاعدة الثانية

 .)ال يتعارض نص صحيح مع عقل صريح(
السنة واجلماعة وهذه قاعد  أخرى من قواعد املنهج عند أهل  أقول:

، واليت ن كربيات القواعد الدينية املهمة، وهي قاعد  مرمحهم اهلل تعاىل
وبالء مستطري، وخالصتها أن  ،إلخالل بها شر كثريحصل بسبب ا

ا املتقرر عند أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل أنه ال ميكن أبد يقال:
لذي ، فإن اأن يتعارض نص صحيح مع عقل صريح، ال ميكن هذا أبدا

وأصدق قيال من  ،، وهو أحسن حديثاخلق العقل هو الذي أنزل النص
 ،، وقد نزل النص حتى َيِعَيُه العقلوهو العليم اخلبري احلكيم خلقه،

ن أن يأتي النص بأمر يعارض ، فال ميكمدلوله فيه حتى ميتثل ويدرك ما
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من العقل فهم النص وهو معارض له؟ هذا ال  ، إذ كيف يطلبالعقل
ر الذي يعجز العقل عن ، ولكن النصوص أحيانا تأتي باألميكون

ومدركاته حمدود ، وال حييط بكل ما جاء ، ألن العقل صغري إدراكه كله
عقل لعجزه وضعهه عن يأتي مبا حيار فيه ال، فالنص أحيانا به النص

ص مبا يتعارض ويتضارب مع العقول ، وأما أن يأتي النكمال اإلدراك
السنة ، وهذه القاعد  متهق عليها بني أهل فهذا أمر ال يكون البتة

، وقد ألف فيها أبو العباس رمحه اهلل تعاىل واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل
، وقد أتى فيه بالعجائب ،(عقل والنقلدرء تعارض ال) :كتابه الكبري

، ولذلك ة مهصولة عند أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىلفهي مسأل
يف إثبات تعارض بني العقل فإنك ال جتد كلمة واحد  عن أهل السنة 

، بينهما ةيثبتون وجود هذه املعارض ، وإمنا هم أهل البد، الذيوالنقل
لم أنه من أهل عاالنقل والعقل ففكل من ادعى وجود التعارض بني 

، وأما أهل السنة ك يف فهم األدلة طريقة أهل البد،، أو ممن سلالبد،
يف أن هذا النقل يتعارض مع العقل، فال يعرف عنهم حرف واحد 

، السليم واخلالي من اآلفات والشبهأي العقل  دنا بالعقل الصريح:اومر
سهية الكالمية التافهة ق الهلأي تلك القواعد والطر ونعين باآلفات:

، فإن هذه القواعد العهنة إن واملناقضة للمعقول ،للمنقول املطالهة
ورمت به يف حهر  ،استقرت يف العقل أهلكته وأفسدته وأعمته عن احلق

، فالعقل أو التيه واحلسر  ،أو التكذيب واجلحد ،أو التمثيل ،التعطيل
يت إال أن يشاء اهلل ، بل املفيه هذه القواعد هو العقل املريضالذي 
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، فالعقل عليه بالتوبة الصادقة قبل املماتتعاىل لصاحبه السالمة ومين 
الصريح السليم هو العقل اخلالي من اآلفات والشبه اليت تهسد مورد 

والنص  ، فإن كان العقل سليماوصهاء االستدالل بها ،النصوص
، واهلل ال ميكنيم إنه ال ميكن البتة أن يتعارضا، ال صحيحا فواهلل العظ

ة بينهما فاعلم أنه من ، فإن وجدت ما يوهم املعارضلى ذلكوأباهل ع
 : أحد أمرين

، دليل ليس هو العقل الصريح السليمإما أن يكون العقل الناظر يف ال
ن تنظر فيها ، كأنصوص الصهات من هو من أهل البد، ألنه قد ينظر يف

، فريى أن هذه لبقر  من أهل التمثيل، أو نعجة من أهل التعطي
ي تتعارض مع عقلك : نعم، هلنصوص تتعارض مع العقل، فنقول لها

، (1)يف استكه أن ينز، من قلبك ويوضع ، والذي حقاملريض بالبدعة
ألنه عقل أتلهته البدعة، وسيطرت عليه الظلمة، فأول أمر تنظر فيه عند 
وجود ما يوهم التعارض هو سالمة العقل الناظر يف الدليل، فإن كان 
العقل الناظر يف األدلة هو العقل الصريح السليم فقد يكون النص 
املعارض يف الظاهر غري صحيح، فال بد من النظر ثانيا يف صحة النص، 

لنا: صحة النص فنعين به إن كان من نصوص السنة، ألنه فيها وإن ق

                                                 

مجعه ووأصلها سته على فعل بالتحريك،  ،حلقة الدبرغالبا يراد به العجز، واالست:   (1)
 ، قال الشاعر:أستاه
 لقد َولـَد األَخْيطــَل ُأ ُّ ســـــوٍء       َعَلى َبــاِب اْسِتَها صلــٌب َوَشــــاُ .       
 .(6/74) :تهذيب اللغة، و(6/2233) للجوهري:الصحاح انظر 
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الصحيح والضعيف واملوضو،، فال بد من التأكد من سالمة النص، فإن 
اجتمعت سالمة النص وسالمة العقل فال واهلل ال يكون هناك تعارض، 

 وضعف معرفته، ،ولكن بعض الناس يظن ويتوهم التعارض لقلة علمه
س هناك تعارض بني النقول حقيقة احلال ليوإال فهي واقع األمر و

ضرب لك ، ومن باب التوضيح نوالعقول، هذا هو خمتصر القاعد 
تلك النصوص اليت يقول أهل  ، وهيبعض الهرو، املطرجة عليها

فيسمونها وحريها وتعطيال وإنكارا  إنها تتعارض مع العقل :البد،
هرو، مستمد  ، وغالب هذه التتعارض مع العقلوتكذيبا لظنهم أنها 

مد بن عثيمني رمحهما اهلل والشيخ حم ،من كال  شيخ اإلسال  ابن تيمية
 ، فأقول:تعاىل

 ہچ وقوله تعاىل، (1)چڃ ڃ ڄ ڄچ :قوله تعاىل :الفرع األول 

فنظر أهل  ،اهلل يف السماء(: )وقوله اجلارية، (2)چھ ہ ہ ہ
ظاهر هذه ال ميكن أن نقبل  د، بعقوهلم يف هذه النصوص وقالوا:الب

يهيد أن اهلل ، فإن ظاهرها ظاهرها يتعارض مع العقل ، ألنالنصوص
، عض السموات تقله، وبعض السموات تظله، فبتعاىل داخل السموات

ظاهر هذه اآليات متعارض مع العقل، كذا قالوا، أال فشاهت وجوه ف
بحان اهلل عما يقولون س ،أهل البد،، أفهكذا تههمون عن اهلل كالمه

س فيها أي ، ولينصوص متهقة مع العقل كل املوافقة، فتلك الرياعلوا كب
                                                 

 .16امللك:   (1)
 .84الزخرف:   (2)
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 إن املتقرر يف لغة بيان احلال أن يقال:، وجانب من جوانب اإلشكال
، ومصداق ذلك يف كتاب اهلل العرب أن كل ما عالك فيسمى مساء

، واملطر ينزل من السحاب، (1)چگ گ ک ک   کچ: تعاىل
 :، وقال تعاىل يف النطلةيف العلو تعاىل السحاب مساء ألنهفسمى اهلل 

فألن فرو، النطلة باسقة يف جهة ، (2)چجئ ی ی ی یچ

 ، فقول اهللفالسماء يراد بها العلو ,چجئ ی یچ :العلو قال

ت ونص احلديث إمنا وما بعدها من اآليا چڃ ڃ ڄ ڄچ :تعاىل

 :ه تعاىل)اهلل يف السماء( أي يف العلو، وقول :، فقول اجلاريةيريد به العلو

بأن اهلل تعاىل يف  ، وحنن نؤمنأي يف العلو چھ ہ ہ ہ ہچ
، به كما قدمنا يف إثبات صهة العلو، على الوجه الالئق العلو املطلق

، ولكنها بني العقل والنقل يف هذه املسألةفأين باهلل عليك التعارض 
، فإن مل يسلم وهلم املريضة بالبدعة وسوء الههم، نعوذ باهلل من حاهلمعق
ذكره  يراد بها العلو، فقل: هنا جواب ثان ما قلناه من أن السماءلنا 

، وإمنا يف النصوص املذكور  ليس للظرفية (: )يفالعلماء وهو أن حرف
 ومصداق هذا يف ،على(: )يف( قد ضمن معنى: )( فحرف: )علىمعناه

 ہ ہچ :كتاب اهلل تعاىل يف قوله عن فرعون ملا آمن السحر 

                                                 

 .48الهرقان:   (1)
 .24إبراهيم:   (2)
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: )على(، أي على جذو، جاءت مبعنى فـ )يف( هنا, (1)چھ ہ

، فـ أي على األرض، (2)چڀ ڀ ڀچ: ، وقال تعاىلالنطل

, (3)چڃ ڃ ڄ ڄچ :فقول اهلل تعاىل ،)على( :)يف( ضمن معنى

، أي على السماء, (4)چھ ہ ہ ہ ہچ :، وقولهأي على السماء
، وبهذين اجلوابني ( أي على السماءاهلل يف السماء: )وقول اجلارية

لبد، على اجلواب عن تلك املعارضة اليت أفرزتها عقول أهل ايتحرر 
، وهذا هذه النصوص وما مياثلها، فانظر كيف اتهق العقل والنقل

 .ه ال يتعارض نص صحيح مع عقل صريح، واهلل أعلميهيدكم أن
احلجر األسود ) :من قوله ×ما يرويه البعض عن النيب  :الفرع الثاني

فمن صافحه وقبله فكأمنا صافح اهلل وقبل ميني اهلل تعاىل يف األرض 
ألنه يهيد  ،: إن هذا احلديث متناقض مع العقلفقال أهل البد، ،(5)(ميينه

، وهذا ال يكون يف حق اهلل من يصافح اهلل تعاىل ويقبل ميينهأن هناك 

                                                 

 .71طه:   (1)
 .2التوبة:   (2)
 .16امللك:   (3)
 .84الزخرف:   (4)
: أخبار مكةالهاكهي يف  (، و8919) :، رقم(5/39) :عبد الرزاق الصنعانيرواه  (5)
 (.20) :، رقم(1/89)
 (:1/390) :سلسلة األحاديث الضعيهة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمةقال األلباني يف  
 .(منكر)
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ن أن يتعارض نص أيها الناس إنه ال ميك ، فقال أهل السنة:تعاىل
ظر يف النص ويف العقل ال بد أن نن اًل، فأوَّصحيح مع عقل صريح

وجدناه أصال  ×، فلما نظرنا إىل هذا النص املروي عن النيب الناظر فيه
، فهو حديث ال يصح مرفوعا قوالت الواهية واملرويات املنكر من املن
، (1)وفا على ابن عباس رضي اهلل عنهما، ولكنه قد يصح موق×للنيب 

وابن عباس ال يأخذ  يقال بالرأي وإن قلنا بأنه صحيح عنه فإنه مما ال
، وقد تقرر يف قواعد احلديث أن الصحابي إن قال قوال عن أهل الكتاب

ن أهل الكتاب فقوله له حكم ومل يكن يأخذ ع ،ال جمال للرأي فيه
ديث هذا ال يتعارض أيضا مع ، فإن سلمنا هذا فإن ظاهر احلالرفع
صبح فيه، وبيان ذلك أن ل البد، ألسهر هلم وجه ال، فلو تأمله أهالعقل
وابن  ،(احلجر األسود ميني اهلل يف األرض: )إن ابن عباس قال يقال:

عباس يعلم العلم األكيد أن ميني اهلل تعاىل من مجلة صهاته الذاتية اليت 
ميني اهلل يف : )، ولذلك قالفهو ال يريد عني ميني اهلل تعاىلال تنهك عنه، 

ىل اليت هي مهم أخرج ميني اهلل تعا( قيد يف األرض: )فقوله ،(األرض
، ألنه ليس يف املطلوقات شيء من ذات اهلل صهة من صهاته الذاتية

، فهو ال يريد عني الرب جل وعال شيء من ذوات خلقه وال يف ،تعاىل
فمن قبله : )، ويوضح هذا أنه قالكما فهمه أهل البد،ميني اهلل تعاىل، 

، فمن قبل وانتبه هلذا الرتكيب ،(وصافحه فكأمنا صافح اهلل وقبل ميينه
فقد  وال من صافحه ،احلجر األسود فال يعترب قد قبل ميني اهلل تعاىل

                                                 

 (.1223) :، رقم(6/432) :الثمانيةاملطالب العالية بزوائد املسانيد انظر   (1)
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: ( ومل يقلفكأمنا: )، ألن ابن عباس يقولصافح حقيقة ميني اهلل تعاىل
: ألن قوله ،وبني الكالمني فرق ظاهر ،فقد صافح ميني اهلل وقبلها

ح احلجر األسود أي من صاف، ( هذا عند العرب أسلوب تشبيهفكأمنا)
، ومن قبل و قد صافح ميني اهلل فعال وحقيقة، وليس هفكأمنا صافح اهلل

 ، وليس هو قد قبل ميني اهللسود فكأمنا قبل ميني اهلل تعاىلاحلجر األ
، يف هذا احلديث على جمرد التشبيه ، فاملسألة مبناهاتعاىل فعال وحقيقة

اهم صافحوهم وقبلوا أيديهم م رعايوذلك ألن امللوك إذا دخل عليه
، فجعل ابن عباس رضي يف األعم األغلب، واهلل تعاىل هو ملك امللوك

، ومصافحة سود مبنزلة تقبيل يد اهلل تعاىلاهلل عنهما تقبيل احلجر األ
من فعل ذلك  سود مبنزلة مصافحة يد اهلل تعاىل، ولكنه مل يقل:احلجر األ
وقد قبل ميني اهلل حقيقة، ال،  ،يقةاألسود فقد صافح ميني اهلل حقباحلجر 

، ومع فهم منا األمر مبناه على التشبيه فقط، وإهذا مل يقله ابن عباس
 ل تعارض؟ احلديث على ظاهره هل يكون بينه وبني العق

، ألن وال أي اختالف ،ني العقل أي تعارض، ليس بينه وبواجلواب: ال
 .ريحارض النص الصحيح مع العقل الصاملتقرر أنه ال يتع

روى مسلم يف صحيحه من حديث عبداهلل بن عمرو رضي  :الفرع الثالث
إن قلوب بين آد  كلها بني أصبعني من ) ×:اهلل عنهما قول  النيب 

فقال أهل البد،: أين  ،(1)(أصابع الرمحن كقلب واحد يقلبها كيف يشاء

                                                 

، كتاب القدر، باب تصريف اهلل تعاىل القلوب كيف شاء، رقم: صحيح مسلم  (1)
(2654). 
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فإنه حديث متعارض مع  ؟أهل السنة ملا رويتم هذا احلديث عقولكم يا
واختالط أصابعه  ،، ألن ظاهره يهيد مماسة اهلل تعاىل للطلقالعقل

هلل داخل وأن تكون أصابع ا ،يلز  منه املباشر  واملماسة، فبقلوبهم
 .ألن العقل يأباه فيكون غري مراد، وهذا معنى فاسد، أجوافنا

، ولكن عقولكم كذبتهم، بل احلديث متهق مع العقل :قال أهل السنة 
نطقية اليت ي التالهة املريضة املتلوثة بعهن القواعد الكالمية املهأنتم 

أن ، ولكن ال بد وورثتموها عن الشياطني، وإال فاحلديث على ظاهره
، كما ذكرنا من أنه ال سالمة يف باب حيمى من دخول العقل يف كيهيته

، فنحن لغيبد  إقحا  العقل فيما هو من ااألمساء والصهات إال بع
، وهي وإن اتهقت مع تعاىل أصابع تليق جبالله وعظمته نؤمن بأن هلل

اء ال أصابع املطلوقني يف االسم إال أن املتقرر أن االتهاق يف األمس
، واملتقرر أن االتهاق يف االسم الكلي العا  يستلز  االتهاق يف الصهات

حلديث على ق بعد التقييد واإلضافة والتطصيص، فاال يستلز  االتها
أن هذه البينية  (بني أصبعني) :، ولكن أهل البد، فهموا من قولهظاهره

سد هو الذي كدر ، فهذا الههم الهالز  املماسة واملباشر  واالختالطتست
، فأين يف عليهم صهو الدليل، وحنن نقول: إن هذا الههم ال دليل عليه

أين هذا يف  نا؟ىل داخل أجوافنا وأنها مماسة لالنص أن أصابع اهلل تعا
، ( وانتهى األمربني أصبعني من أصابع الرمحن) :إمنا الدليل فيه ؟الدليل

ثم تلصقونها  ،فلماذا تههمون أنتم املعاني الهاسد  بعقولكم العهنة
ة وتعطيلها عن مدلوالتها لون الهرار منها بتحريف األدلوثم وحا ،باألدلة
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همتم هذا الههم الهاسد ، أنتم الذين جنيتم على أنهسكم ملا فالصحيحة
احلديث تستلز  ، وإال فمن قال لكم أن البينية هنا يف هذا من األدلة

، واحلق أن البينية هنا يف هذا احلديث ال تستلز  ذلك، املماسة واملطالطة
و ال ميس السماء وال فهذا السحاب مسطر بني السماء واألرض وه

قال ، ما بينها وبينهما: بدر بني مكة واملدينة مع تباعد ويقال ،األرض
قلوب العباد بني إصبعني من )وأما قوله: ) :شيخ اإلسال  يف التدمرية

وال  ،فإنه ليس يف ظاهره أن القلب متصل باألصابع (أصابع الرمحن
: هذا بني يدي ما وال يف قول القائل ،وال أنها يف جوفه ،مماس هلا

 ڃ ڃ  ڄ ڄچ :وإذا قيل ،يقتضي مباشرته ليديه

 .(2) ـاه(تض أن يكون مماسًا للسماء واألرضمل يق، (1) چڃ
فإذا كانت البينية ال تستلز  املباشر  واملماسة فيما بني املطلوقات  قلت:

فكيف بالبينية فيما بني املطلوق واخلالق الذي وسع كرسيه السموات 
  ؟واألرض وهو بكل شيء حميط

ولكن املسألة ، هذا احلديث ليس مبتعارض مع العقلفبان لك بذلك أن 
ال على طريقة أهل  ،وحتاج إىل فهم للنصوص على طريقة أهل السنة

 .البد،

                                                 

 .164البقر:   (1)
 . 73: ـص التدمرية (2)
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 ،(1)(إني أجد نهس الرمحن من قبل اليمن) ×:قال النيب  :الفرع الرابع
ن اهلل ، ألنه يثبت أفقال أهل البد،: هذا احلديث يتعارض مع العقل

فقال: أهل السنة: تعاىل حال يف بعض األماكن، وهذا يتنايف مع العقل، 
 اًلولكن أوَّ، حية، إنه ال تتعارض األدلة الصحيحة مع العقول الصرأبدا

يث إن ، فاحلد، فلما نظرنا لسنده وجدناه جيداوأن ننظر يف صحتهال بد 

                                                 

كنز  املتقي اهلندي يف ، و(2/274) :كشف األستار عن زوائد البزاررواه اهليثمي يف  (1)
ء من فقهها سلسلة األحاديث الصحيحة وشي(، 33951) :، رقم(12/50) :العمال

: حدثنا أبو ، قال(7/60/6358) :الطرباني يف املعجم الكبري، و(1099/  7وفوائدها )
زرعة: ثنا أبو اليمان: ثنا إمساعيل بن عياش عن الوليد بن عبد الرمحن. )ح( ثنا بكر بن 

صي: حدثين إبراهيم بن سليمان سهل: ثنا عبد اهلل بن يوسف: ثنا عبد اهلل بن صاحل احلم
األفطس عن الوليد بن عبد الرمحن اجلرشي عن جبري بن نهري: حدثين سلمة بن نهيل 

ي متسان فطذه، فقلت: يارسول ، حتى كادت ركبتا×دنوت من رسول اهلل   السكوني قال:
لقتال، اآلن جاء ا ،كذبوا) فقال: ،ي السالح، وزعم أقوا  أن ال قتالتركت اخليل، وألق اهلل

ال تزال من أميت أمة قائمة على احلق، ظاهر  على الناس، يزيغ اهلل قلوب قو  قاتلوهم 
 (.... فذكر احلديث)وقال وهو مول ظهره إىل اليمن:  .(لينالوا منهم

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها يف كتابه:  قال األلباني معلقا على هذا اإلسناد
سناده صحيح من الوجه األول عن الوليد بن عبد الرمحن، وهو إو) (:7/1099) :وفوائدها

وشيخ عبد اهلل بن صاحل ، الوجه اآلخر بكر بن سهل؛ فيه ضعفويف ، من رجال مسلم ثقة
ثم تبني أن اسم أبيه حمرف، صوابه )سامل(، فقد رأيت البيهقي قد أخرج  ،أعرفهاحلمصي مل 
من طريق حممد بن إسحاق الصاغاني: ( 463 -462 ـ:األمساء والصهات ص) :احلديث يف

 أنا عبد اهلل بن يوسف: أنا عبد اهلل بن سامل احلمصي: ثنا إبراهيم بن سليمان األفطس به.
ثقة اتهاقًا،  -وهو األشعري -ألن عبد اهلل بن سامل احلمصي ،قلت: فهو إسناد صحيح أيضًا

 ومن رجال البطاري.
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مقبوال فال ميكن أن يكون ، فحيث كان شاء اهلل تعاىل إسناده جيد
فهموا أن النهس ، ولكن الذي أو جب هلم اإلشكال هو أنهم متعارضا

 عندنا، الشهيق والزفري :املذكور يف احلديث أنه من النهس الذي هو
وهذا ، راد بالنهس هنا التنهيس والتهريج، بل املوهذا فهم فيه نظر
قال ، ُينهِّس تنهيسًا َسهَّاسم مصدر َن :والنهس فيه ،احلديث على ظاهره

فيكون  .(1)(النهس كل شيء يهرج به عن مكروب) :يف مقاييس اللغة
، معنى احلديث أن تنهيس اهلل تعاىل عن املؤمنني يكون من أهل اليمن

 ،وهؤالء هم الذين قاتلوا أهل الرد ) :قال شيخ اإلسال  ابن تيمية
  .(2)(هم نهس الرمحن عن املؤمنني الكرباتبف ،وفتحوا األمصار

الههم فهل باهلل عليك هناك تعارض بني العقل وبني هذا النقل على هذا 
 ؟ السليم

، فبان لك بذلك أن العلة إمنا هي يف رؤوس أهل واجلواب: بالطبع ال
 .أصوهلم يف النظر يف نصوص الصهات، واهلل املستعان لهساد ،البد،

 ×عن رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  -هرير  عن أبي : ام الفرع اخل 
َمِرْضُت فلم  ابَن آدَ : يا  عزَّ وجلَّ يقول يوَ  القيامةإنَّ اهلل)قال: 
، قال: يارب َكْيَف أُعوُدَك وأنَت ربُّ العاملني؟ قال: أَما علمَت َتُعْدني

أنَّ عبدي فالنا َمِرَض فلم َتُعْدُه؟ أما علمَت أنََّك لو ُعْدَتُه لوَجدتين 
كيف أطِعُمَك  ؟ يا ابَن آدَ  اْسَتْطَعْمُتَك فلم ُتطعمين، قال: يا ربعنده

                                                 

 .(5/460) البن فارس: مقاييس اللغة  (1)
 .(6/398) البن تيمية: جممو، الهتاوى  (2)
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 : أَما علمَت أنه استطعمَك عبدي فالن فلمال؟ قوأنَت ربُّ العاملني
، أَما علمَت أنََّك لو أطعمته لوجدَت ذلك عندي؟ يا ابَن آد  ُتْطِعْمُه

؟ يا رب وكيف أسِقيَك وأنَت ربُّ العاملني :اسَتسقْيُتَك فلم َتْسقين، قال
، أما إنَّك لو َسَقْيَتُه وجدَت ذلك فلم َتْسِقه: اْسَتسَقاك عبدي فالن قال

 ؟د،: ويلكم يا أهل السنة أما ختافون اهللفقال أهل الب، (1)(عندي
فإن هذا  ،نسبة صهات النقص إىل اهلل تعاىل أتروون هذا احلديث وفيه

لعقل يهرض صهات الكمال هلل ، ألن ااحلديث متعارض مع العقل
ديث تثبتون هلل تعاىل صهات النقص، فهيه نسبة ، وأنتم بهذا احلتعاىل

 تعاىل يستطعم عباده، وأن يظمأ، وأن يستسقي ، وأن اهللاجلو، إىل اهلل
ن باب نسبة صهات النقص هلل تعاىل، ، وكل هذا معباده، وأنه ميرض

  فكيف تقولون يا أهل السنة؟
ن أ: فأجاب أهل السنة رفع اهلل تعاىل قدرهم ومنازهلم يف الدنيا واآلخر 

 ،هإسناد، وال نشك يف صحة النص يف صحيح مسلم، فهو نص صحيح
، ولكن ال بد من األمر الثاني فتوفر الشرط األول وهو صحة النص

، فلما نظرت له عقول أهل سالمة العقل الناظر يف هذا النص وهو
رأوا أنه نص باطل  ،البد، الهاسد  املتلوثة بزباالت أذهان الهالسهة

، ولكن ملا نظر له ن فيه نسبة صهات النقص هلل تعاىلأل ،وخمالف للعقل
 :ين بهم أهل السنة واجلماعة قالوال العقول الكاملة املوفقة للحق وأعأه

ال ، فيتعارض مع العقل، بل هو متهق مع العقلهذا احلديث ال 
                                                 

 .(2569، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب فضل عياد  املريض، رقم: )مسلمأخرجه  (1)
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 ،بل هو متهق مع عقيد  أهل السنة كل االتهاق ،تعارض يف ذلك البتة
مكانة األولياء عند الرب وهذا احلديث حديث رفيع شريف فيه إبراز 

، وقد أخذ ومنزله سامية عالية ،قامًا رفيعًان هلم عنده موأ ،جل وعال
ال تعطيل السلف بهذا األحاديث ومل يصرفوه عن ظاهره بتحريف و

، فإن ويذهب مجاله، وهذا احلديث يهسر بعضه بعضًا ،يهسد روعته
 ـ حاشا وكال ـال يقصد به مرض الرب  (مرضت فلم تعدني) :قوله

لمت أن عبدي فالنًا أما ع) :وذلك بقوله ،وإمنا يقصد مرض وليه املؤمن
وهذا  ،(، أما علمت أنك لو عدته لوجدت ذلك عنديمرض فلم تعده

، فالنيب ر أن خري ما فسر السنة هو السنة، واملتقرتهسري ألول احلديث
 ليس يراد بها مرض الرب جل بني هنا أن نسبة املرض إىل اهلل تعاىل ×

، ولكن اهلل إمنا يراد بها مرض العبدذ باهلل من هذا الههم، و، نعووعال
والرتغيب  ،تعاىل نسبها له من باب الرتغيب واحلث على عياد  املرضى

عض ملوك الدنيا يقول لبعض ، أال ترى أن بيف هذه األعمال الطيبة
إذا استطعمكم فالن فأطعموه، فإنكم إن تهعلوا فقد  :رعاياه

، وعلى هذه األعمالب احلث والرتغيب على ، وهذا من باأطعمتموني

فهل ربنا , (1)چى ى ې ې ې ې ۉچ: ذلك قوله تعاىل
يستقرض من حاجة؟ أعوذ باهلل من هذا الههم اليهودي الهاسد، ولكنه 

فهو  ن باب الرتغيب يف إقراض املعسرين، وإغاثة هلهة احملتاجني،م
 (جعت فلم تطعمين) :وكذلك قوله، مهاأسلوب تعرفه العرب يف كال
                                                 

 .245البقر :  (1)



 

 26 
 

وإمنا يقصد به جو، العبد بدليل  ،جو، الرب جل وعال فإنه ال يقصد
، أما علمت تطعمه أما علمت أنه استطعمك عبدي فالن فلم) :قوله
 استسقيتك فلم) :وكذلك قوله ،(و أطعمته لوجدت ذلك عنديلأنك 
 ، فإمنا يراد ظمأالفإنه ليس املراد بذلك ظمأ الرب جال وع (تسقين

استسقاك عبدي فالن فلم ) :ويهسر ذلك قوله ،العبد الولي املؤمن
وهذا فيه داللة على  ،(أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي ،تسقه

  أمرين:
 لهم وشرفهم عند الرب جالوبيان فض، منزلة أولياء اهلل تعاىلوعل األول:
 .جالله

، فأين التعارض املدعى : الرتغيب يف هذه األعمال واحلث عليهاالثاني 
، فإنه ملا نظرت العقول السليمة ؟ ال يوجدالههم السين السليممع هذا 

يوجد بينهما أي  للنص الصحيح اتهقت كلمة النص مع كلمة العقل ومل
السليم  ، ولكن أنى ألهل البد، أن يوفقوا للههمتعارض أو اختالف

 .واهلل أعلم، وهم على الصراط املستقيم
عندنا حديث قد أشكل أمره وهو ما رواه قال أهل البد،: : سالفرع الساد

جاء ملك املوت إىل موسى عليه السال  ) :قال ×أبو هرير  أن النيب 
فقال له: أجب ربك، قال: فلطم موسى عليه السال  عني ملك املوت 
فهقأها، فقال: فرجع امللك إىل اهلل تعاىل فقال: إنك أرسلتين إىل عبد لك 

ال: فرد اهلل عليه عينه وقال: ارجع إىل ال يريد املوت، وقد فقأ عيين، ق
عبدي فقل: احليا  تريد، فإن كنت تريد احليا  فضع يدك على منت ثور 
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فما توارت بيدك من شعر  فإنك تعيش بها سنة، قال: ثم مه؟ قال: ثم 
 ،ووجه اإلشكال من وجوه قالوا: ،(1) (احلديث...متوت، قال: فاآلن

، فهذا يتنافى كيف جيوز أن يهعل نيب ذلك مبلك من مالئكة اهلل :األول
 .مع العقل

، فهذا يتنافى مع  من األنبياء مالقا  اهلل تعاىل: كيف يكره نيبالثاني 
 .العقل

كيف يرجع ملك املوت إىل اهلل تعاىل ومل ينهذ ما أمر به من  :الثالث 
ص من أنهم ال ، فهذا يأباه العقل والنال قبض روح موسى عليه الس

 .اهلل ما أمرهم ويهعلون ما يؤمرونيعصون 
كيف يزاد يف عمر موسى هذه السنني الطويلة فيما لو وضع يده  الرابع: 

 ، وهذا يتنافىعلى منت ثور مع أن اآلجال قد حسمت وفرغ من أمرها
ع نقول أخرى م فاحلديث من أوله إىل آخره يتنافى ،مع النقل والعقل

 قول يف ذلك؟فكيف ت ،ومع العقل
حلمد واملنة وبه التوفيق ليس هناك مطلق اإلشكال وهلل ا فأقول: 

أبدا ال يوجد أي معنى من  قال أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل:، والعصمة
معارضة نقول أخرى يف هذا  وال ،وال معارضة العقل ،معاني اإلشكال

ته ، فلما نظرنا صح من النظر يف صحتهالاحلديث، ولكن ال بد أو
فال بد  ،وجدناه صحيحا، ألنه يف الصحيح، فحيث كان النص صحيحا

، فلما نظرنا إىل من هو سالمة العقل الناظر يف األدلةمن األمر الثاني و
                                                 

 .(2372رقم: )×، ، كتاب الهضائل، باب من فضائل موسى مسلمأخرجه  (1)
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وبني العقل وجدناه من أهل  ادعى وجود التعارض بني هذا النص
المة العقل يف النظر يف الدليل، ، فعرفنا عندها أنه قد اختل سالبد،

يث وجدوه ، فلما قلب أهل السنة هذا احلدالتعارض وعندها وجد
، وأجابوا ومتهقا مع العقول االتهاق الكامل، متهقا مع النقول األخرى

  عن ما قاله أهل البد، بعد  أجوبة:
إن الشأن فيما قد يشكل مما ورد يف األحاديث الصحيحة هو  أواًل:

وال تأويل باطل وال ، بال وحريف بها وتوكيل األمر إىل اهلل تعاىلاإلميان 
إخراج هلا عن ظاهرها وال كال  بال برهان يف داللتها مع االعتقاد 

، فال جيوز نطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحىال ي ×الكامل أنه 
 ،آمنا باهلل وال رأي، بل نقول: ،وال قياس ،وال فهم ،ا بعقلمعارضته

ا جاء عن رسول وآمنا برسول اهلل ومب ،ومبا جاء عن اهلل على مراد اهلل
، وهذه هي طريقة الراسطني يف العلم ،×اهلل على مراد رسول اهلل 

ويدعون احملكم  ،وأما الذين يف قلوبهم مرض فإنهم يتتبعون املتشابه
، واعلم أنه جيب وابتغاء تأويله ،تغاء الهتنة فيهمليضلوا به العوا  اب

العقل إن وجدنا ما  وأن يقد  على ،التسليم الكامل للمنقول الصحيح
أن يتعارض نقل صحيح مع عقل  ، مع أنه ال ميكنيوهم التعارض

نها ، لكار فيه العقل لضعهه وقلة إدراكه، وأن النقول تأتي مبا حيصريح
، ومن فهم هذا عرف يقينًا ملاذا سكت ال تأتي مبا يتعارض مع العقل

ه ومل يعارضو ×من رسول اهلل  احلديثالصحابة ملا مسعوا هذا 
على حممل التصديق  باحلديثمبعقول وال برأي عاطل، بل أخذوا 
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وأما مبتدعة األمة , (1)چۉ ۉ ۅ      ۅ ۋ ۋ چ والتسليم ألنهم اعتمدوا
 ،الرد والتحريفواالستطهاف والتكذيب  فإنهم أخذوه على حممل

  .واهلل هلم باملرصاد ،له حق قدرهماألنهم مل يقدروا اهلل وال رسو
قد جاء موسى يف صور  بشر، ومع  إن ملك املوت عليه السال  ثانيًا:

، فموسى ذلك يطلب روحه، وجد بشرًا يف بيته يقول: إنك ستموت
، وال عليه السال  مل يعرف ملك املوت، وإمنا أفزعه األمر وهاله الطلب

نه شطصًا معتديًا على ، بل ظأنه ملك مرسل من عند اهلل تعاىل يدري
ذن وزاد على ذلك بأنه قال: أجب دخل الدار بدون إ، ألنه بيته ونهسه

من اخلوف  ، أي ستموت اآلن وموسى بشر يصيبه ما يصيب البشرربك
، ذهبت بعينه ة، فما ملك إال أن لطمه لطموالذعر والغري  والغضب

، ولعلك تذكر ذلك ن خلق موسى الشد  واألخذ باألقوىوقد عرف م
ولعلك تذكر ملا ألقى  ،ل الذي وكزه موسى وكز  فقضى عليهالرج

فمع هذا اخللق الشديد والقو   ،إليه هاأللواح وأخذ برأس أخيه جير
البشرية اليت بلغت كماهلا يأتيه رجل ال يعرفه ويدخل بيته ويطلب 

؟ فسبب ثمَّنهسه، فباهلل عليك كيف سيكون األمر بك لو كنت أنتَ 
وطلب النهس اللطمة هو اجلهل حبال هذا الرجل الذي اقتحم الدار 

 .يوضح هذا الوجه الذي بعده
أن ملك املوت ملا جاء موسى يف املر  الثانية وعرفه وملا يستعمل  ثالثًا:
مر ربه ، بل سلم باألمر وأذعن ألما استعمله معه يف املر  األوىل معه

                                                 

 .7آل عمران:  (1)
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، مما يهيدك أن اللطمة يف املر  األوىل ليست واستسلم لقضاء اهلل تعاىل
وال على أنه كان يعرف أنه  ،ال من مالقا  اهلل تعاىلو ،فرارًا من املوت

، من رجل غريب يدخل وإمنا جاءت يف ظرف نهس شديد ،وتملك امل
املر   ولذلك فهي ،لدار بدون إذن ويقول لصاحب الدار: ستموتا

، وإال لو يصنع به ما صنع به املر  األوىل الثانية ملا عرفه هدأت نهسه ومل
األوىل فلماذا ال يتعامل معه يف الثانية كما تعامل  أنه كان يعرفه يف املر 

، لكن ك ألن اجلائي واحد واملطلوب واحدشيء من ذل ؟معه يف األوىل
  األوىل مل حيصل يف الثانية شيء من ذلك والسبب هو أنه مل يعرفه يف املر

  .وعرفه يف املر  الثانية
ك كراهة للقاء أن موسى عليه السال  ملا لطم ملك املوت مل يك ذل رابعًا:

أن موسى عليه السال  قد اشتاقت نهسه ملالقا  الرب  اهلل تعاىل بدليل:

 لئتفقد امت, (1)چۆ ۆ ۇ ۇ چ :جل وعال وهو يف الدنيا بقوله
إنه لطم  :، فكيف يقالحبًا وشوقًا يف لقاء ربه جل وعالجوانح نهسه 

إنه لو يكره لقاء اهلل  ويقال أيضًا: ،من لقاء اهلل تعاىل ملك املوت فرارًا
، مع نت ثور ليعيش بكل شعر  سنة كاملةتعاىل ال ختار وضع يده على م

 لكن هل اختار ذلك؟  ،ألن اهلل تعاىل خريه يف ذلك ،أنه له ذلك
احليا  بعد هذه ، فلو أنه كان يكره لقاء ربه جل وعال الختار : الاجلواب

، فأي عقل يظن يف هذا لكنه اختار املوت على ذلك ،لكثري السنني ا
 النيب الكريم هذا الظن الهاسد؟

                                                 

 .143األعراف:  (1)
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  ؟كيف يرجع ملك املوت ومل ينهذ أمر اهلل تعاىل() :مقوهل خامسًا:
حنن جنز  جزمًا أنه بقي من عمر موسى املقدر له مقدار هذه  :فأقول

املراجعة اليت حصلت، فأجل موسى قد اقرتب ولكنه مل ينته واحملاور  
مقدار ما حصل واهلل تعاىل مل يبعث ملك املوت يف  منهبعد، بل بقي 

وإمنا بعثه يف األوىل ابتالء  ،املر  األوىل بإمضاء األجل وقبض الروح
، وإال فال راد لقضاء اهلل وال معقب حلكمه، ولكن يف املر  اوامتحان

 ،حضر أجل موسى قبض ملك املوت روحه النتهاء األجل الثانية وقد
، ويف البعثة مبتليًا خمتربًا بأمر اهلل تعاىلفملك املوت يف البعثة األوىل كان 

  .ًا قبضًا خمربًا بأمر اهلل تعاىلالثانية كان قابض
هذه السنني وقد فرغ من  هكيف يزاد يف عمر) :أما قوهلم سادسًا:

 ؟اآلجال(
وطويت  ،وجهت منها األقال  ،فرغ من اآلجال نعم قد :فأقول 

، وما ذي ال يتقد  وال يتأخر عنه بلحظةتو  الاحمل هفلكل أجل ،الصحف
وال  ،وال التبديل ،ريييف علم اهلل تعاىل ولوحه احملهوظ فإنه ال يدخله التغ

فلو أن موسى وضع يده على منت ثور وغطى  ،وال النقصان ،الزياد 
احملهوظ ألف شعر  لعلمنا أن عمر موسى يف علم اهلل تعاىل ويف اللوح 

، ألن هذا هو عمره املقدر له فليس هناك هو بعينه عدد هذه السنني
، لكن يكون هناك لسابق والكتابة يف اللوح احملهوظزياد  باعتبار العلم ا

الصحف اليت بأيدي املالئكة فقط، كما  تبديل يف عمره بالزياد  يف
يهعل موسى عليه السال  شيئًا من ذلك علمنا مل ، لكن ملا ذكرناه سابقًا
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فاألجل مل  ،وأن هذا هو ما كتب وقدر له ،أن عمره توقف عند هذا احلد
 .قص منه وهذا واضحنيزد فيه ومل ي

اإلمجا، أن أن من املتقرر عند أهل السنة بأدلة الكتاب والسنة و سابعًا:
، حبيث أن يتمثلوا يف صور  البشر -عاىل بأمر اهلل ت -املالئكة يف قدرتهم 

 .لوقائع كثري ، واي على الناس أمرهم وال يعرفه أحدخيه
، ولكن ملك املوت عليه ن ملك املوت أقوى من موسى وال شكأ ثامنًا:

وإمنا بعث  ،ويضرب وينتقم ،السال  مل يبعث ليثري اجلدل واخلصومة
، ملك املوت يهعل شيئًا مل يؤمر بهلقبض روح موسى وال يتصور أن 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ چ :ألنه داخل يف قوله تعاىل

فامللك إذا بعث إىل األرض بأمر , (1)چڦ ڦ  ڦ ڦ
فال يقصر عن  ،من اهلل تعاىل ال يتصرف إال يف حدود ما أذن له فيه

وعلى ذلك فال يكون  ،مل يؤمر بهوال يزيد فيهعل شيئًا  ،وحقيق املأمور به
، ولكن أعطين ع العقل، وال أي تعارض مأي إشكال احلديثيف هذا 

 .وأعطيك نتيجة سليمة، واهلل أعلم ،احب فهم سليمص

 ېئ     ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئچ: قال تعاىل :الفرع السابع

دا أن تكون ال ميكن أب :فقال أهل البد، , (2)چی ىئ ىئ ىئ
، ألن اهلل تعاىل يقول ظاهرها، بل ال بد فيها من تأويلهذه اآلية على 

                                                 

 .27-26األنبياء:  (1)
 .16اإلسراء:  (2)
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ل فاآلية عند أه, (1)چۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇچ: يف موضع آخر
، فالعقل والنقل البد، وحتاج إىل تأويل، ألنها متعارضة مع العقل

: ، قال أهل السنةأن اهلل تعاىل ال يأمر بالهحشاء يهرضان فرضا أكيدا
، وذلك عقولكم يا أهل البد، املشكلة ليست يف النص، ولكنها يف

ألنكم ال تههمون النصوص الشرعية على مقتضى فهم سلف األمة، 
إن أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل يعتقدون أن  :وبيان احلال أن يقال

أوامر كونية قدرية، وأوامر  األوامر الصادر  من اهلل تعاىل قسمان:

 ،چېئ ېئ ۈئ ۈئ چ: ، فاألمر الوارد يف قوله تعاىلشرعية دينية
، ومن ليس هو األمر الشرعي الديين، بل هو األمر الكوني القدري

املعلو  عند أهل السنة أن األمر الكوني القدري ال يستلز  حمبة اهلل 
ا يلز  أن يكون حمبوبا هلل ، أي ليس كل شيء يأمر اهلل تعاىل به كونتعاىل

أي ال يأمر به  چۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇچ: ، وأما قوله تعاىلتعاىل
 ، فاألمر املنهي يف هذه اآلية هو األمر الشرعي الديين،وال دينا شرعا

، وعلى هو األمر الكوني القدري چۈئ ۈئچ: واألمر املثبت يف قوله
هذه اآلية املذكور  يف هذا فال يكون هناك أي تعارض بني العقل وبني 

، ا أن يتعارض نص صحيح مع عقل صريح، ألنه ال ميكن أبدأول الهر،
 .واهلل أعلم

                                                 

 .28األعراف:  (1)
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، وال دنا حديث يتعارض مع العقلعن قال أهل البد،: :مناالفرع الث
 ؟ وما هو :ترضاه العقول وتصف اهلل تعاىل به، قلناميكن أن 

لك احلق العدل لقد تقرر عند أهل اإلسال  أن اهلل تعاىل هو امل قالوا:

 :وقال تعاىل, (1)چڱ ڳ  ڳ ڳچ :، قال تعاىلالذي ال يظلم أحدا

فكيف جنمع بني  ،واآليات يف هذا كثري , (2)چحخ جخ مح جحچ
الشمس والقمر ثوران مكوران يف النار يو  ) ×:هذا وبني قوله 

يعذب أحدا إال على ذنب اقرتفه، ال فإن اهلل تعاىل  ،(3)(القيامة
 ، فما ذنبهما أن يلقيا يف النار على هيئةوالشمس والقمر ال ذنب هلما
  ؟الثورين؟ فكيف احلال يف هذا

ق العدل الذي ال ، واهلل العظيم إن اهلل تعاىل هو امللك احلنعم :واجلواب
، ولكن هذا عاىل ال يظلم لكمال عدله جل وعال، فاهلل تيظلم مثقال ذر 
، وليس هو مته أنت من احلديث فهم ليس بصحيحالههم الذي فه

، فأنت فهمت أن اهلل تعاىل هلل تعاىلالههم الذي رآه أهل السنة رمحهم ا
النار على وجه أنه سيعذبهما فيها، وهذا ليس س والقمر يدخل الشم

  بل إدخاهلما يف النار له معنيان: ،بصحيح

                                                 

 .49الكهف:  (1)
 .44فصلت:  (2)
(، 3200، كتاب بدء اخللق، باب صهة الشمس والقمر حبسبان، رقم: )لبطاريأخرجه ا (3)

 (.1534) :فوائد متا أبو القاسم يف (، و183: )شرح مشكل اآلثاروالطحاوي يف 
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أن اهلل تعاىل سيجعلهما من وسائل التعذيب يف النار يو  القيامة،  األول:
، أهل النار هم يف الناركما أن املالئكة يف النار والذين يتولون تعذيب 

وال بزمهريرها، ألنهم ليسوا من أهل  ،اال حبره ،ؤثر فيهمولكنها ال ت
ما ، هالعذاب، بل هم وسائل للتعذيب، فالشمس والقمر نهس الشيء

وسائل ، بل على وجه كونهما من اليف النار ال على وجه تعذيبهما
لسالسل ، فكما أن أهل النار يعذبون بااملوصلة للعذاب ألهل النار
ال تعذب هي يف ذاتها،  هذه األشياء، وكل واألصهاد واألغالل وحنوها

علي قدرت على ، ولبل هي وسيلة للعذاب، فكذلك الشمس والقمر
 .توضيح هذا الوجه لك، إن شاء اهلل تعاىل

 ۀ ۀ ڻ ڻچ :قوله تعاىلب: أن اهلل تعاىل قضى لثانيا

فاألصنا  اليت عبدت ، (1)چ ھ ھ  ھ ہ ہ ہ  ہ
اليت عبدت من ، واألشجار اهلل تعاىل هي وعابدوها يف النارمن دون 
فإنها قد ، وكذلك الشمس والقمر تعاىل هي وعابدوها يف النار دون اهلل

ابدوها معها يف ، فال بد وأن تكون هي وععبدت من دون اهلل تعاىل
ن اهلل تعاىل إن كان مما ، وهذا ليس من باب تعذيب املعبود من دوالنار

هو من ، بل ر واألشجار والشمس والقمر وحنوها، كاألحجاال يعقل
باب تبكيت من يعبدها وإظهار احلقيقة اليقينية الغائبة عنهم من أنها 

 الشمس والقمر ثوران مكوران يف) :معبودات ال تضر وال تنهع فقوله

                                                 

 .98األنبياء:  (1)
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وبيان أنها  ،إمنا هو من باب تبكيت من يعبدها من دون اهلل تعاىل (جهنم
 ،ال نشوراو ،وال موتا ،وال حيا  ،، وأنها ال متلك هدىال تنهع وال تضر

ويزول  ،، وبهذه األجوبة يتضح احلل(1)وال قطمريا ،وال قنطريا
 ، فاحلديث ال يتعارض مع العقل وال مع نقولاإلشكال وهلل احلمد

ا أن يتعارض نص ، ألننا نعتقد االعتقاد اجلاز  أنه ال ميكن أبدأخرى
 .واهلل أعلم .صحيح مع عقل صريح

 ×وقال النيب ، (2)چڃ ڃ ڄ ڄچ :ال اهلل تعاىلق :الفرع التاسع
: لو فقال أهل الضالل، (3): )يف السماء(قالت ؟(أين اهلل: )للجارية

يكون اهلل تعاىل يف  أخذنا بظاهر هذا احلديث واآلية للز  من ذلك أن
( يف اللغة العربية )يف :له؛ ألن حرفظداخل السماء، أي أن السماء ت

ذلك إال جلهلهم باللغة ا ، وما قالو، كذا قالوا وبئس ما قالواللظرفية
 .العربية

فأما املنع فيقال: حنن  ،: باملنع والتسليمواجلواب على ذلك من وجهني
تأتي يف يف( ( هنا للظرفية، بل هي مبعنى على؛ فإن )يفمننع أن تكون )

                                                 

شق النوا ، أو القشر  اليت فيها، أو القشر  الرقيقة بني النوا  والتمر ، أو النكتة  :القطمري (1)
 البيضاء يف ظهرها. 

 .464: ـالقاموس احمليط صانظر 
 .16امللك:  (2)
، كتاب املساجد ومواضع الصال ، باب وحريم الكال  يف الصال ، رقم: مسلمأخرجه  (3)
(537). 
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 ہ ہ چ :، ومصداق ذلك قول اهلل تعاىلاللغة العربية مبعنى على

أحد من هذه اآلية ، وال يههم أي على جذو، النطل, (1)چھ ہ
هر هلم داخل اجلذ، سوف حي -عليه لعنة اهلل تعاىل  -أن فرعون 

، أي عليها (2)چڀ ڀ ڀچ: ويصلبهم فيها، وكذلك قوله تعاىل
، هروا يف داخل األرض ويسيحوا فيهاوال يههم أحد أنهم ُأِمُروا بأن حي

ذلك من اآليتني فهو من األغبياء، فكذلك اآلية اليت معنا  ومن فهم
: سلمنا أن املراد وأما اجلواب بالتسليم فنقول ،معناها: على السماء

السماء( هي ذات األطباق لكن ال نسلم أن املراد بـ)يف( هو الظرفية بـ)
، ومصداق بل املراد بها العلو، فإن كل ما عالك فهو مساٌء ،الزرقاء

واملاء ال ينزل من ، (3)چڻ ڻ ڻ ں چ: تاب اهلل تعاىلذلك يف ك
، فعلى هذا بني السماء واألرضالسماء الزرقاء بل من السحاب املسطر 

؛ كون يف اآلية ما يتعارض مع العقل، بل هي موافقة له كل املوافقةال ي
 .واهلل أعلم ألن العقل السليم يهرض صهة العلو املطلق هلل تعاىل.

  ڦ  ڦ   چ :وقال تعاىل، (4)چڄ ڦ ڦ ڦ ڦ چ: قال تعاىل :الفرع العاشر

                                                 

 .71طه:  (1)
 .2التوبة:  (2)
 .9ق:  (3)
 .4احلديد:  (4)
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 إن هذه املعية ال بد من تأويلها :فقال أهل البد،، (1)چڄ ڄ ڄ  ڄ
، ألن ظاهرها يهيد أن اهلل تعاىل خمتلط وصرفها عن الظاهر املتبادر منها

فال بد من تأويل هذه  ،)مع( :وهذا هو ما يهيده لهظ ،باخللق وحال فيهم
، ألن العقل يهرض فرضا الزما تنزيه اهلل اآليات، ألنها متعارضة مع العقل

 اخللق بذاته. تعاىل عن خمالطة
ووحميل للنصوص ما  ،وكذب (2)كالمكم هذا خترصفقال أهل السنة:  

الكاملة لههم ، وقد سلكتم يف فهمها فهما غريبا جمانبا ااجمانبة ال وحتمل
، واجلواب عما قالوه يبينه لنا أبو العباس رمحه اهلل واجلماعة أهل السنة
يف اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها  (مع) :وذلك أن كلمة) :تعاىل بقوله

أو  ،مماسة أو حماذا  عن مينييف اللغة إال املقارنة املطلقة؛ من غري وجوب 
 ،املعنى؛ فإذا قيدت مبعنى من املعاني دلت على املقارنة يف ذلك مشال

ويقال: هذا املتا،  ،أو والنجم معنا ،فإنه يقال: ما زلنا نسري والقمر معنا
وهو  ،فاهلل مع خلقه حقيقة ،معي اجماعته لك؛ وإن كان فوق رأسك

ثم هذه املعية ختتلف أحكامها حبسب املوارد فلما  ،فوق عرشه حقيقة

 ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چقال: 

                                                 

 .7ااجمادلة:  (1)
ه، قال أبو وافتعل هأي: اختلق هخترص فالن علي الباطل واخرتص، يقال: : تكذبخترص (2)

 متا :
  ب.رــدت وال غـع إذا عـت بنبـليس        ثا ملهقةـاديـرصا وأحــخت        
املثل السائر يف أدب و ،(7/60) :تهذيب اللغةو ،(2/449) :معجم ديوان األدبانظر 

 .(3/103) :الكاتب والشاعر
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دل ظاهر اخلطاب على أن حكم هذه املعية ، (1)چڄ ڦ ڦ ڦ
 وهذا ،شهيد عليكم ومهيمن عامل بكم ،ومقتضاها أنه مطلع عليكم

 ،: إنه معهم بعلمه وهذا ظاهر اخلطاب وحقيقتهمعنى قول السلف

 ٺ   ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ چ: وكذلك يف قوله

  ڦ    ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ     ٹ ٹ   ٹ ٹ   ٿ ٿ  ٿ     ٿ ٺ ٺ

وملا  ،(2)چڍ ڇ  ڇ ڇ    ڇ چچ چ چ    ڃ    ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ  ڄ  ڦ

كان ، (3)چۈ ۈ ۆ ۆ ۇ چ: لصاحبه يف الغار ×قال النيب 
ا ودلت احلال على أن حكم هذه املعية هن ،هذا أيضا حقا على ظاهره

 مئ حئ جئ ی چ: وكذلك قوله تعاىل ،معية االطال، والنصر والتأييد

 :وهارونوكذلك قوله ملوسى ، (4)چ  خب حب جب يئ ىئ

هنا املعية على ظاهرها ، (5)چې ۉ ۉ ۅ ۋۅ  ۋ ٴۇچ
وقد يدخل على صيب من  ،وحكمها يف هذه املواطن النصر والتأييد

أنا  رف عليه أبوه من فوق السقف فيقول: ال ختفخييهه فيبكي فيش
املوجبة  ينبهه على املعية ،أو أنا حاضر وحنو ذلك ،أو أنا هنا ،معك

                                                 

 .4احلديد:  (1)
 .7ااجمادلة:  (2)
 .40التوبة:  (3)
 .128النحل:  (4)
 .46طه:  (5)
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رق بني معنى املعية وبني مقتضاها؛ ورمبا فه ؛حبكم احلال دفع املكروه
 (املعية) :فلهظ ،واضعفيطتلف باختالف امل ،صار مقتضاها من معناها

مورا قد استعمل يف الكتاب والسنة يف مواضع يقتضي يف كل موضع أ
أو  ،؛ فإما أن ختتلف داللتها حبسب املواضعال يقتضيها يف املوضع اآلخر

وإن امتاز كل موضع خباصية  -مواردها  تدل على قدر مشرتك بني مجيع
فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل خمتلطة  -
 .كالمه رمحه اهلل تعاىل .(1)(خللق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرهابا

قتضيه املتعارض مع ما ي وعلى هذا فال تكون هذه اآلية وما أشبهها من
ال يتعارض نقل صحيح مع عقل  ، ألنهالعقل من تنزيه اهلل تعاىل

 .صريح. واهلل أعلم

إذا قا  أحدكم إىل الصال  فإن اهلل قبل ) ×:قال النيب  :عشراد  الفرع احل
فقال أهل البد،: هذا احلديث يعارض  ،(2)(وجهه فال يبصق قبل وجهه

و كما تقولونه أنتم يا أهل ، فإن العقل يهرض أن اهلل تعاىل يف العلالعقل
يد أن اهلل تعاىل قبل وجه تروون لنا هذا احلديث الذي يه، ثم السنة

                                                 

 .(5/104) البن تيمية: جممو، الهتاوى (1)
(، 406، كتاب الصال ، باب حك البزاق باليد من املسجد، رقم: )البطاريأخرجه  (2)
(، 547) :رقم ،باب النهي عن البصاق يف املسجد ،ومواضع الصال مسلم يف املساجد و

 (.إذا كان أحدكم يصلي فال يبصق قبل وجهه، فإن اهلل قبل وجهه إذا صلى) ولهظهما:
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وجه املطلوق أي ، فوجه اهلل تعاىل قبل بلة معناها املساوا ااملصلي، واملق
 ؟ هو تلقاؤه مباشر ، فكيف هذا

احلديث ال يتعارض ل هذا ، بفقال أهل السنة: كذبتم واهلل يأهل البد،
، ولكن لو فهم على اليونانن فهم على فهم أتبا، مع العقل، إال إ

ماعة فإنه سيكون متهقا مع العقل، وبيان مقتضى فهم أهل السنة واجل
 ى كالمكم القبيح هذا ثالثة أجوبة:لنا عل احلال أن يقال:

ت أن اهلل تعاىل يف ، فأدلة تثببلةااألدلة مجعت بني العلو واملق أناألول:  
، فحيث ليقبل وجه املص ، وأدلة تثبت أن اهلل تعاىل يكونالعلو املطلق

مجعت األدلة بينهما علمنا أنه مما ميكن يف حق الرب جل وعال أن يكون 
رر ، ألن املتقكون يف نهس الوقت قبل وجه املصليوي ،يف العلو املطلق

بلة ممتنعة ا، فلو كان اجلمع بني العلو واملقأن األدلة ال جتمع بني حمالني
، ولكنها جاءت بهذا وبهذا األدلةهلل تعاىل ملا نصت عليهما على ا

 واألدلة ال تأتي مبا حييله العقل، كما هو املتقرر عند أهل السنة.
وق العاجز الضعيف املدبر أن هذا األمر ممكن يف حق املطل الثاني:

طلوق مع ، فإن كان ميكن اجلمع بني العلو واملقابلة يف حق املاملربوب
ذلك على اخلالق القدير املقتدر أفيكون ممتنعا  عجزه وضعهه وقلة حيلته

، بل ملا كان هذا األمر متصورا يف ؟ تاهلل هذا ال يكون البتةمن كل وجه
فإنك ترى  ،ف فاخلالق قادر عليه من باب أوىلحق املطلق الضعي

لشمس أنها ، فاجتمع يف حق االشمس أمامك مقابلة لك، وهي يف العلو
لك نهعا وال ضرا، وهلل مت، مع أنها خملوقة ال قبل وجهك وهي يف العلو
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 ۈ ۈچهذا ممتنع يف حق اخلالق؟  :، فكيف يقالاملثل األعلى

بل إن اإلنسان لو أنه يناجي السماء أو القمر لكانت  ,(1)چۋ ٴۇ
، سماء منها ما هو قبل وجهه وال بد، مع أنها فوق رأسه أصالال

واملهم ، على رأسهوأنها عالية  ،فاجتمع يف حق السماء أنها قبل وجهه
 ،أن اجلمع بني العلو واملقابلة متصور يف حق املطلوق العاجز الضعيف

القادر من كل وجه هو من باب أوىل، بل فثبوتها يف حق اخلالق القوي 
ة رمحه اهلل تعاىل يتيممن باب أوجب، ويف ذلك يقول أبو العباس ابن 

قبل إذا قا  أحدكم إىل الصال  فإن اهلل ) ×:وكذلك قوله ) :وغهر له
ق على ظاهره وهو سبحانه ح احلديث (وجهه فال يبصق قبل وجهه

فوق العرش وهو قبل وجه املصلي؛ بل هذا الوصف يثبت 
فإن اإلنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس  ،للمطلوقات

 ،هوكانت أيضا قبل وجه ،والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه
ولكن املقصود  -وهلل املثل األعلى -املثل بذلك  ×وقد ضرب النيب 

فقال النيب بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه؛ ال تشبيه اخلالق باملطلوق 
فقال له أبو رزين  ،(ما منكم من أحد إال سريى ربه خمليا به) :×

: ×: كيف يا رسول اهلل وهو واحد وحنن مجيع؟ فقال النيب العقيلي
ه خمليا به وهو آية ء اهلل هذا القمر كلكم يراسأنبئك مبثل ذلك يف آال)

                                                 

 .16النور:  (1)
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إنكم سرتون ) :وقال ،×أو كما قال النيب  ،(1)(؛ فاهلل أكربمن آيات اهلل
فشبه الرؤية بالرؤية وإن مل يكن  ،(2) (رربكم كما ترون الشمس والقم

مة وناجوه كل فاملؤمنون إذا رأوا ربهم يو  القيا ،املرئي مشابها للمرئي
ومن  ،رى الشمس والقمر وال منافا  أصال؛ كما يقبل وجههيراه فوقه 

كان له نصيب من املعرفة باهلل والرسوخ يف العلم باهلل: يكون إقراره 
 . تعاىلكالمه رمحه اهلل .(3)(للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد

سلمنا جدال أن اجلمع بني العلو واملقابلة ممتنعة يف حق  اجلواب الثالث:
فهل امتناعها يف حق املطلوق يلز  منه  ،العاجز الضعيفاملطلوق 

، فإن صهات اخلالق ال ؟ بالطبع الامتناعها يف حق اخلالق جل وعال
، فهي وال قياس متثيلي ،ق يف قياس مشوليتدخل مع صهات املطلو

                                                 

إسناده ضعيف جلهالة حال وكيع بن  (، و16186) :، رقم(26/105) :أمحدرواه  (1)
 ، وبقية رجاله ثقات.الروايات بعضالختالف يف اسم أبيه يف لحدس، و

أخرجه ابن ، و( عن أبيه، بهذا اإلسناد258-261) :السنة :وأخرجه عبد اهلل بن أمحد يف
( 838) :، والاللكائي4/560 :، واحلاكم179 ـ:ص (، وابن خزمية يف التوحيد180) :ماجه

 .قه الذهيب، وواف(صحيح اإلسناد)من طريق يزيد بن هارون، بهذا اإلسناد، وقال احلاكم: 
( ، وعثمان بن سعيد الدارمي يف الرد 4731) :( ، وأبو داود1094) :وأخرجه الطيالسي

(، والطرباني 6141) :( ، وابن حبان459) :، وابن أبي عاصم يف السنة46ـعلى اجلهمية ص
(، 38، ويف التصديق بالنظر )262ـواآلجري يف الشريعة ص ،(465/)19) :يف الكبري

 ( من طرق عن محاد بن سلمة به.189( و)187( و)186) :الرؤيةالدارقطين يف و
(، 554، كتاب مواقيت الصال ، باب فضل صال  العصر، رقم: )البطاريأخرجه  (2)
 (.633) :رقم ،باب فضل صالتي الصبح والعصر ،مسلم يف املساجد ومواضع الصال و
 .(5/107) البن تيمية: جممو، الهتاوى (3)
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مثال ممتنعة يف حق املطلوق فماذا يكون؟ باهلل عليك ماذا يكون؟ هل 
صهات اهلل تعاىل مثل صهات املطلوق حتى إذا امتنعت على املطلوق 

ن ممتنعة يف حق اخلالق جل وعال ـ سبحانك نعوذ بك من هذا تكو
وذلك ألن اعتقاد وجود معارضة بني علو اهلل تعاىل على  الكال  ـ

ن جعل صهات جه املصلي ال تكون إال يف حق معرشه ومقابلته لو
، وهذه هي البلية والطامة اليت كدرت عليهم اخلالق كصهات املطلوق
، وأما أهل السنة فإنهم يصهون اهلل تعاىل بالعلو باب األمساء والصهات

، ومع ذلك يصهون اهلل تعاىل بأنه طلق الكامل على الوجه الالئق بهامل
الالئق به جل وعال، فهي مقابلة نعلم  قبل وجه املصلي على الوجه

، ولكن من جعلها مقابلة ل العلم بكيهيتها إىل اهلل تعاىلونك ،معناها
، ويبحث ق فهو الذي سيشكل عليه هذا األمركمقابلة املطلوق للمطلو

 ،أسه من التعارض بني النقل والعقلبعد ذلك عن احللول ملا قا  يف ر
، واملهم هلل تعاىل ملا وقع فيما وقع فيه وفوض الكيهية ءولو أنه سلم املر

جياب عنه بهذه األجوبة  عقل هذا املهرتي ُهَقهَّأن التعارض الذي َل
ا أن يتعارض ، مع العلم الكامل القطعي املؤكد أنه ال ميكن أبداملتقدمة

 .نص صحيح مع عقل صريح، واهلل أعلم

إال سبع صهات أنهم ال يثبتون من عجائب األشاعر   :ي عشرالفرع الثان
 ،والعلم ،واإلراد  ،والسمع ،والبصر ،والكال  ،، وهي احليا فقط

الصهات فإنهم ، وأما بقية والقدر ، ويسمونها بالصهات العقلية
 حيرفونها، والعلة يف هذا التحريف هو أن عقوهلم عجزت عن إثبات
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 وأما ،إن الصهات اليت أثبتناها دل عليها العقل بقية الصهات، فيقولون:
فالهعل احلادث دل على  ،الصهات اليت نهيناها مل يدل عليها العقل

وهذه  ،واإلحكا  دل على العلم ،والتطصيص دل على اإلراد  ،القدر 
واحلي إما أن يكون مسيًعا بصرًيا متكلًما أو  ،الصهات ال تقو  إال حبي

كون بسمع وبصر فتعني أن ي ،والنقص منتٍف عن اهلل تعاىل ،ال يكون
كال  فاصهعه ، فإن مسعت أشعريا يتبجح بهذا ال، كذا قالواوكال 

  مباشر  بأربعة أجوبة:
إن إقحا  العقل يف باب الصهات خمالٌف ملنهج السلف  قل له:: أوهلا

وما كان من باب  ،ذلك ألن باب الصهات من األبواب الغيبية ،الصاحل
 ومل يكن من عاد  السلف أن ،الغيب فمبناه على الدليل الشرعي

يف باب الصهات خمالف ، فإقحا  عقلك يدخلوا عقوهلم يف باب الغيب
 .ما خالف منهج سلف األمة فهو باطل، وملنهج السلف

 ،إن إقحا  العقل يف باب الصهات أصاًل خمالٌف للعقل ذاته :قل له :ثانًيا
ذلك ألن اهلل تعاىل ملا خلق العقل خلقه حبدوٍد وطاقاٍت ال يتعداها 

لكن إذا ُأْقحم فيما مل يكن داخاًل يف  ،هايًما إذا مل يتعدويكون تهكريه سل
، وباب الصهات من األمور دوده وطاقاته فإنه سوف يضل ويتيهح

ولذلك ما ضل من ضل يف باب  ،اخلارجة عن حدود العقل وطاقاته
 .عقوهلم فيما ليس للعقل فيه جمال الصهات إال ألنهم حكموا

هب أن العقل مل يدل على بقية الصهات فهل عد  العلم بها  :قل له :ثالًثا
دليل على العد ؟ بالطبع ال، فإن العقل إذا مل يدل عليها فإن الدليل 
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الشرعي قد دل عليها وهو دليٌل مستقٌل بنهسه، بل هو عندنا أقوى من 
 .الدليل العقلي

نهيتموه  إننا ال نسلم لكم دعوى أن العقل ال يدل على ما : قل له:رابًعا
، ألن املتقرر عندنا معاشر أهل السنة واجلماعة أن العقل من الصهات

، وحيث ثبت النص ببقية يح ال ينهي ما أثبته النص الصحيحالصر
دل عليها وال الصهات اليت نهيتموها فنحن نعلم قطعا أن العقل ي

 ،بل العقل السليم دل عليها إمجااًل وتهصياًل، يتعارض مع شيء منها
دليله إمجااًل فإن العقل يقضي أن يكون اخلالق متصهًا بصهات فأما 

وأن معطي الكمال يف  ،الكمال ونعوت اجلالل اليت يتميز بها عن غريه
 فكل صهة كمال يف املطلوق ال نقص فيها بوجه ،املطلوق هو األوىل به

ه اجلملة كل صهات ، فدخل يف هذمن الوجوه فاهلل تعاىل أوىل بها
عاىل نوعان بالنسبة وأما دليله التهصيلي فإن صهات اهلل ت، الكمال مجلًة

؛ فأما وصهات خربية حمضة، خربية عقلية: صهاٌت لطريق الثبوت
بل يتوقف إثباتها  ،احملضة فال طريق إلثباتها بالعقلالصهات اخلربية 
لنزول إىل السماء وا ،واالستواء ،، وذلك كصهة اليدينعلى النقل فقط

، مع بالعقلت اخلربية العقلية فإننا نقدر على إثباتها ، وأما الصهاالدنيا
ولكن العقل يثبت ما أثبته النص،  ،ن األصل يف إثباتها هو طريق النصأ

وحنن نريد أن نبني هلؤالء األغبياء كيف أن العقل يف مقدرته أن يثبت ما 
 بعض األمثلة:دونك و، ة النصوأنه ال يتعارض مع دالل ،أثبته النص
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صهة احملبة فإن ثواب الطائعني وإكرامهم وإدخاهلم اجلنة من  :فمن ذلك
 .األدلة على أن اهلل تعاىل أحبهمأكرب 

، فإن عقاب املذنبني وإهانتهم وإدخاهلم النار صهة الغضب :ومن ذلك 
 قد غضب عليهم.من أكرب األدلة على أن اهلل تعاىل 

وعرف  ،، فإن من رأى بعني العقل هذا الشر،صهة احلكمة :ومن ذلك 
، بل الغايات عظيمة عرف أنه من عند حكيٍم محيدما فيه من احلكم ال

الغة كداللة احملمود  يف أفعاله ومأموراته تدل على احلكمة الب
  .التطصيص على اإلراد ، بل وأوىل لقو  العلة الغائية

لى كربها بنيت من ، فإن من رأى السماء كيف عصهة القو : ومن ذلك
من رأى هذه اجلبال على كربها من أرساها وجعلها و ،غري عمٍد نراها
عرف حق وأن اهلل تعاىل هو الذي ميسكهما أن تزوال  ،أوتاًدا لألرض

تبني  نإذ، وغري ذلك من الصهات ،املعرفة أن الذي خلقها قوٌي كريم
، النص، بل هو متهق معه مع ضالعقل ال ميكن أبدا أن يتناقمن هذا أن 

وهو قائده واملقد  عليه، ولكن ومع  ،العقليد وإن كان النص هو س
، ألن املتقرر أنه ال يتعارض نص ذلك فالعقل ال يتنافى مع داللة النص

 .، واهلل تعاىل أعلى وأعلمصحيح مع عقل صريح 

 ×أن رسوَل اهلل  -رضي اهلل عنه  -هرير  عن أبي  :ـشرع الفرع الثالث
، وما تقرَّب فقد آَذنُته حبربقال اهلل تعاىل: من عادى لي َوِلّيا، )قال: 

، وال يزال عبدي ليَّ ِمْن أداِء ما افرتضُت عليهإليَّ عبدي بشيء أحبَّ إ
، ببُتُه ُكنُت مسَعه الذي يسمع به، فإذا أحب إليَّ بالنوافل حتى ُأِحبَُّهيتقرَّ
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وإن  ،وبصَره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش بها، ورجله اليت ميشي بها
 ، وما تردَّدُت عن شيء أنا فاعله،وإن اسَتَعاَذ بي أَعْذُته ُته،أْعَطي سأَلين

  .(1)(يكره املوت و أنا أكره َمساَءَته ترّددي عن نهس املؤمن،
، وذلك ألن ظاهره لعقلإن هذا احلديث يتعارض مع ا فقال أهل البد،:

 ،ويده ،وبصره ،ن اهلل تعاىل قد حل يف هذا الولي، فصار مسعهيهيد أ
ظاهره ، ألن ورجله، واهلل تعاىل منزه عن هذا، فال بد من تأويل احلديث

ه اهلل تعاىل عن خمالطة مع ما يقرره العقل من وجوب تنزي يتنافى
 .احملدثات

ديث ال إشكال فيه، ولكن اإلشكال يف ، فهذا احلفقال أهل السنة: أبدا 
 ،غموض ال لبس فيه وال، وإال فاحلديث واضح الداللة، عقولكم فقط

مع العقل يف صدر وال  يتنافى ، وليس فيه ماوظاهره ال حيتاج إىل تأويل
ن خري ما فسرت به إن املتقرر يف القواعد أ ورد، وبيان ذلك أن يقال:

، وهذا النص املذكور وص يهسر بعضها بعضا، وأن النصالسنة هو السنة
اهلل تعاىل قد حلت يف  لو تأملته حق التأمل لتبني لك أنه ال يهيد أن ذات

العظيم فهذا احلديث ال يهيد هذا، وإمنا هو وهم  واهلل ،، أبداذات الولي
فأثبت  (من عادى لي وليا) :، وإال فإن يف احلديثتوهمه أهل البد،

( لي) :وأثبت ذاته جل وعال بقوله يف احلديث (وليا) :ذات وليه بقوله
واحد  ، وكلثبت ثالثة( فأعدوا) :وأثبت ذات العدو ألوليائه بقوله

منهم منهصل بذاته عن اآلخر، فهي ثالث ذوات، وكلها منهصلة عن 
                                                 

 (. 6502كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم: )، البطاريأخرجه  (1)
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وهذا احلديث قد ) :، قال أبو العباس ابن تيمية رمحه اهلل تعاىلبعض
وقد  ،أو وحد  الوجود ،أو االوحاد العا  ،حيتج به القائلون باحللول العا 

واحلديث حجة ، (حيتج به من يقول باخلاص من ذلك كأشباه النصارى
فأثبت  ،(من عادى لي وليا فقد آذنته باحلرب) :على الهريقني فإنه قال

يز بني نهسه وبني وليه وعدو وم، وعدوا يعادي وليه، وليا له :ثالثة
وما تقرب إلي عبدي مبثل أداء ما ) ×:ويوضح هذا قوله  .(1)(وليه

افرتضه عليه  ربه مبا، فالعبد يتقرب إىل ( فأثبت هنا ربا وعبداافرتضته
املتقرب، وذات الرب ، ذات العبد من التعبدات، فهما ذاتان منهصلتان

فهرق بني العبد املتقرب ) :، قال ابن تيمية رمحه اهلل تعاىلامُلَتَقرَِّب إليه
وال يزال ) :ويوضح هذا أكثر قوله يف احلديث. (2) (والرب املتقرب إليه

( فأثبت حتى أحبه) :، وقولهفالعبد ذات، والرب ذات أخرى (عبدي
تعاىل  ، فالعبد املتقرب إىل اهللحمبوبا منهصال عنه، وهو هذا العبد

؟  قال أبو العباس رمحه ا، فأين احللول يف هذبالنوافل حمبوب هلل تعاىل
ويوضح هذا  .(3)(فبني أنه حيبه بعد تقربه بالنوافل والهرائض): اهلل تعاىل

( ، ولئن استعاذني ألعيذنهألعطينهولئن سألين ) :قوله يف آخر احلديث
فأثبت سائال وهو العبد، ومعطيا وهو الرب جل وعال، وأثبت مستعيذا 

ل وعال، فهما ذاتان منهصلتان، بنص ، ومعيذا وهو الرب جوهو العبد

                                                 

 .(3/335) :اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية (1)
 .(3/335) نهس املصدر السابق ونهس الصهحة:  (2)
 نهس املصدر السابق، ونهس الصهحة. (3)
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فجعل العبد سائال مستعيذا ) :، قال أبو العباس رمحه اهلل تعاىلاحلديث
وألنه يف بعض الروايات يف هذا  ،(1)(مستعاذا به والمسؤوالرب 

ومن اعتقد أن اهلل تعاىل قد  ،(2) (فيب يسمع، وبي يبصر) :احلديث قال
عاىل هو الذي حل يف العبد أو فهم هذا من احلديث حقيقة قوله أن اهلل ت

، ألنه هذا املعنى ال يهيده هذا احلديث ، مع أنيسمع وهو الذي يبصر
هو العبد ي يسمع حقيقة ذفال (وبي يبصر) :وقال ،(فيب يسمع) :قال

هو العبد ولكنه يبصر باهلل ، والذي يبصر حقيقة ولكنه يسمع باهلل تعاىل
، ولكن على قول هو العبد ولكنه يبطش باهلل تعاىل، والذي يبطش تعاىل

بصر وهو الذي ميشي احللولية أن اهلل تعاىل هو الذي يسمع وهو الذي ي
فيب ) :، وإمنا قال عن ربهالكال  وهو الذي يبطش، والرسول مل يقل هذا

البد، ال ولكن أهل  ،(وبي ميشي ،وبي يبطش ،، وبي يبصريسمع
ثم قال ) :، قال أبو العباس رمحه اهلل تعاىليهقهون عن الشار، كالمه

وعلى قول  ،(وبي ميشي ،وبي يبطش ،وبي يبصر ،فيب يسمع) :تعاىل
والرسول إمنا  ،وميشي ،ويبطش ،ويبصر ،هؤالء الرب هو الذي يسمع

                                                 

 .(3/336) :اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية (1)
 :(4/191) :سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاقال األلباني يف  (2)

  :اإلسال  ابن تيمية أورد احلديث يف عد  أماكن من  جممو، الهتاوي أن شيخ)... 
 :( من رواية البطاري بزياد 134 - 17/133و  ،76 – 11/75و ،10/58و، 5/511)
 ومل أر هذه الزياد  عند البطاري وال عند (،وبي ميشي ،وبي يبطش ،وبي يبصر فيب يسمع)

الطويف  غريه ممن ذكرنا من املطرجني، وقد ذكرها احلافظ يف أثناء شرحه للحديث نقال عن
 ومل يعزها ألحد.
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كنت مسعه الذي يسمع ) :وأما قوله يف وسط احلديث .(1)(فيب) :قال
ار على ما تعرفه العرب من كالمها، ومعناه التوفيق فإن هذا ج ،...(به

هؤالء الذين أحبوا اهلل حمبة كاملة تقربوا مبا حيبه أن  والتسديد، مبعنى:
اهلل حمبة كاملة حتى  من النوافل بعد تقربهم مبا حيبه من الهرائض أحبهم

وصار أحدهم يدرك باهلل ويتحرك باهلل حبيث أن اهلل  ،بلغوا ما بلغوه
يف كل حركاته  ، فيكون العبدذه مما استعاذ منهيمسألته ويع جييب

يحب العبد ما حيبه اهلل، ويبغض ما يبغضه اهلل، ، فوسكناته هلل تعاىل
ويأمر مبا يأمر اهلل، ويرضى مبا يرضي اهلل، ويغضب ملا يغضب اهلل، 

وينهى عما ينهى اهلل، ويوالي من يواليه اهلل، ويعادي من يعاديه اهلل، 
وحيب هلل، ويبغض هلل، ويعطي هلل، ومينع هلل، حبيث يكون موافقًا لربه 

شي إال لتحقيق ، فال ميتعاىل فهذا املعنى حق وهو حقيقة اإلميان وكماله
وال يبصر إال ما ، هلل تعاىلرضا  ا، وال يبطش إال يف ممرضا  اهلل تعاىل
، وحقيقة والية اهلل وال يسمع إال ما يرضي اهلل تعاىل، يرضي اهلل تعاىل

 ،والرضا مبا يرضى ،: هي موافقته باحملبة ملا حيب والبغض ملا يبغضتعاىل
واملواال   ،والنهي عما ينهى عنه ،واألمر مبا يأمر به ،والسطط مبا يسطط

لعباس ابن تيمية رمحه اهلل أفاده أبو ا .ألعدائه واملعادا  ،ألوليائه
  .(2)تعاىل

                                                 

 .(3/336) :اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية (1)
 .(2/370) البن تيمية: جممو، الهتاوى (2)
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وهداه، وهذا من فيكون اهلل تعاىل يف قلب العبد أي حمبة اهلل تعاىل وحمبته 
 ×، بل هو مثل قول النيب باب املثل العلمي، وليس املراد معية الذات

أنا مع عبدي ما ذكرني ووحركت ) :فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال
واملطلوق إذا أحب ) :قال أبو العباس رمحه اهلل تعاىل ،(1)(بي شهتاه

املطلوق أو عظمه أو أطاعه يعرب عنه مبثل هذا فيقول أنت يف قليب ويف 
 :ومنه قول القائل ،وما زلت بني عيين ،فؤادي

 بــواك يف قليب فأين تغيـومث  مثالك يف عيين وذكرك يف فمي
 :وقول اآلخر

 وأسأل عنهم من لقيت وهم معي  ن إليهمـــومن عجيب أني أح

 ويشتاقهم قليب وهم بني أضلعي  وتطلبهم عيين وهم يف سوادها
أن نهس احملبوب املعظم هو يف نهسه ، ومثل هذا كثري مع علم العقالء  

ليست ذاته يف عني حمبه وال يف قلبه ولكن قد يشتبه هذا بهذا حتى يظن 
  .(2)(املعبود يف ذات احملب العابدالغالطون أن نهس احملبوب 

هلل تعاىل قد واخلالصة من هذا أن هذا احلديث ال يدل على أن ذات ا
حلت يف ذات املطلوق، ال واهلل العظيم، هذا فهم بعيد عن احلق، بل 

، واملتقرر أن كل فهم هو كهر ورد ، وهو فهم خمالف لههم سلف األمة
، بل احلق يف هذا احلديث أنه ها فهو باطلخيالف فهم سلف األمة وأئمت

فرضا ونهال فإن  يهيد أن من اجتهد يف التقرب هلل تعاىل بأنوا، القربات
                                                 

 .(9/153): چېئ  ىئ ىئ ىئچ أخرجه البطاري، كتاب التوحيد، باب قول اهلل تعاىل:  (1)
 .(3/337) :اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية (2)
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، فإنه يوفقه ويسدده ويعينه ويثبته، فإن أحبه اهلل تعاىل اهلل تعاىل حيبه
فتكون حركات العبد الذي بلغ هذه املرتبة العالية الرفيعة وسكناته كلها 

، وهو على هذا الههم هذا هو معنى احلديث ىل وهلل تعاىل،باهلل تعا
ه ال يتعارض نص صحيح ، ألن املتقرر عندنا أنالسليم متهق مع العقل

 . واهلل أعلم.مع عقل صريح

     ک ک ڑ ڑ ژ چ :قال اهلل تعاىل عن سهينة نوح :عشر الفرع الرابع

(2)چڦ   ڤ ڤچ :ومثله قوله تعاىل عن موسى, (1)چک
فههم  

هذا  السهينة جتري يف عني اهلل تعاىل، وقالوا: عني بعض أهل البد، أن
ض ، ألن العقل يهرىلالنص يهتقر إىل تأويل، ألن ظاهره ال يليق باهلل تعا

ون السهينة جتري بعني ، إذ كيف تكأن هذه الصور  ال ميكن أن تكون
، والنص الثاني أيضا حيتاج إىل تأويل إذ ال اهلل تعاىل؟ هذا ال يكون

يرتبى موسى على عني اهلل تعاىل، هذا ظاهره مناقض ن يعقل أبدا أ
 .للعقل

وقد أجاب أهل السنة عن هذا الههم مبا بينه الشيخ حممد بن عثيمني  
: أن املعنى يف هاتني اآليتني على ظاهر واجلواب) :رمحه اهلل تعاىل بقوله

: إن هل يقال لكن ما ظاهر الكال  وحقيقته هنا؟ ،الكال  وحقيقته
أو أن موسى عليه  ؟وحقيقته أن السهينة جتري يف عني اهللظاهره 

                                                 

 .14القمر: (1)
 .39طه: (2)
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: إن ظاهره أن يقالأو ؟ الصال  والسال  يربى فوق عني اهلل تعاىل
وكذلك تربية موسى تكون ، ة جترى وعني اهلل ترعاها وتكلؤهاالسهين

يب أن القول األول باطل وال ر، على عني اهلل تعاىل يرعاه ويكلؤه بها
 :من وجهني

والقرآن إمنا نزل ، ضيه الكال  مبقتضى اخلطاب العربيأنه ال يقت األول:

, (1)چے ھ  ھ ھ ھ ہچ :قال اهلل تعاىل، بلغة العرب

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ    ڱ    ڳ ڳ چوقال تعاىل: 

: فالن يسري بعيين أن وال أحد يههم من قول القائل, (2)چ ۀ    ۀ
: فالن خترج على عيين وال من قول القائل ،املعنى أنه يسري داخل عينه

ولو ادعى مد، أن هذا ظاهر  ،أن خترجه كان وهو راكب على عينه
 .اللهظ يف هذا اخلطاب لضحك منه السههاء فضاًل عن العقالء

: أن هذا ممتنع غاية االمتنا، وال ميكن ملن عرف اهلل وقدره حق الثاني
منا إو، رشهألن اهلل تعاىل مستو على ع ،قدره أن يههمه يف حق اهلل تعاىل

منا يههم منه أن عينيه إو ،خترج أراد أنين كنت أحهظه وأرعاه إىل أن
 ،ألن الباء هنا للمصاحبة وليست للظرفية ،تصحبه بالنظر والرعاية

 .بطالن كالمهم من الناحية اللهظيةوهذا هو 

                                                 

 .2يوسف: (1)
 .195-193الشعراء:  (2)
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: فإن من املعلو  أن نوحًا عليه الصال  أما بطالنه من الناحية املعنوية 
، وجرت على ، وأنه صنع السهينة يف األرضكان يف األرضوالسال  

   پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: اء يف األرض كما قال اهلل تعاىلامل

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ چوقال: , (1)چڀ  پ پ پ

  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ چ  چ چ چ    ڃ ڃ ڃ ڃ

وال , (2)چ ک     ک     ک ک ڑ ڑ ژ ژ   ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
السهينة جتري يف عني اهلل عز ميكن ألحد أن يدعي أن ظاهر اللهظ أن 

وال ميكن ملن  ،ألن ذلك ممتنع غاية االمتنا، يف حق اهلل تعاىل ،وجل
 ،بائن من خلقه ،وعلم أنه مستو على عرشه ،عرف اهلل وقدره حق قدره

وال شيء من خملوقاته حااًل فيه أن  ،ليس حااًل يف شيء من خملوقاته
لى هذا فمعنى اآلية الذي وع، يههم من هذا اللهظ هذا املعنى الهاسد

. كالمه رمحه (هو ظاهر اللهظ أن السهينة جتري واهلل تعاىل يكلؤها بعينه
 .(3)اهلل تعاىل

 پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱچ: قال اهلل تعاىل :عشر الفرع اخلام 

، إن هذه ،: هذا ال ميكن أن يكونفقال أهل البد، (4)چڀ پ پ

                                                 

 .38هود:  (1)
 .14-10القمر:  (2)
 .(4/162) :جممو، فتاوى ورسائل العثيمني (3)
 .10الهتح:  (4)
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، ألنها تهيد أن يد ألن ظاهرها يتعارض مع العقل اآلية وحتاج إىل تأويل
أو أنها حلت يف  ،اهلل تعاىل قد ماست أيدي املؤمنني واختلطت بهم

مماسة  ها له جل وعال عن، والعقل مينع هذا يف حق اهلل تعاىل تنزيأيديهم
 :إن قوله تعاىل :، وأعظم من هذا الههم وأخطر فهم من يقولاحملدثات

دليل على أن اهلل حال يف ذات  چپ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱچ
 .،  كذا قالوا عما يقول الظاملون علوا كبريا، تعاىل اهلل×الرسول 

فقال أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل: إن هذا الههم من هذه اآلية فهم  
، مع الدين والعقل والهطر  السليمة ، بل هو يف حد ذاته يتنافىباطل

، احللول واالوحاد العا  واخلاصهل فهي ال تدل البتة على ما قاله أ
هم الصحيح ، بل الهمن هذا الههم املنقلب على عقبيه نعوذ باهلل تعاىل

دى ودين احلق، : إن اهلل تعاىل قد بعث نبيه باهلهلذه اآلية هو أن يقال

 ڇ  ڇ ڇ چ چ چ چ چ :، فقالوأمره أن يبلغ الناس رسالته

الناس بتوحيد اهلل تعاىل، يدعو إىل اهلل، ويأمر × فكان النيب , (1)چڇ
، وهو وكان يأخذ البيعة من بعض أصحابه ،وينهاهم عن الشرك به

وبأمر اهلل تعاىل، فهو ال  ،ىل، فيأخذها هلليأخذ هذه البيعة بأمر اهلل تعا
ف يف أمر الشر، إال مبقتضى ، وإمنا ال يتصريتصرف من عند نهسه

, (2)چٿ  ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀچ: ، كما قال تعاىلالوحي

                                                 

 .67املائد :  (1)
 .4-3النجم:  (2)
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، وكان مقتضاها احلث واألمر بطاعة كان يأخذ البيعة بأمر اهلل تعاىلفلما 
، أنزل اهلل تعاىل مبايعته هلم منزلة ا، عن رسولهاهلل تعاىل وتوحيده والدف

أن ، كما بأمر اهلل تعاىل وبإذنه جل وعال مبايعة اهلل تعاىل هلم ألنها متت
قوموا فبايعوا أمري املؤمنني  :ناس، فيقول للأمري البلد يأخذ البيعة للملك

، حاضرا ، مع أن أمري املؤمنني ليسفيقو  الناس فيبايعونه هو ثال ــ م
مره كانت مبايعة أمريه مبايعة ولكن ملا كانت هذه البيعة بإذن امللك وبأ

هذا أمر ، ومنزلة منزلة مبايعة امللك للناس ، ومبايعة أمريه للناسله

 ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱچ: فقوله تعاىل ،ظاهر ال حيتاج إىل تأويل

ألن الرسول , (2)چ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: هو كقوله، (1)چپ
من أطا، أمريه فقد ×: )، وكقول النيب يأمر إال مبا فيه طاعة هلل تعاىلال 

، ، ومن أطاعين فقد أطا، اهلل، ومن عصى أمريه فقد عصانيأطاعين
فمن أطا، الرسول فقد أطا، اهلل، ومن  ،(3)(ومن عصاني فقد عصى اهلل

                                                 

 .10الهتح:  (1)
 .80النساء:  (2)

ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی چ ، كتاب األحكا ، باب قول اهلل تعاىل: البطاريأخرجه  (3)

باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية. .  ،مسلم يف اإلمار (، و7137رقم: )  چی
عصى اهلل، ومن أطا،  فقد أطا، اهلل، ومن عصاني فقدمن أطاعين (، بلهظ: )1835) :رقم

 (.فقد أطاعين، ومن عصى أمريي فقد عصاني أمريي
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، فما الرسول فقد بايع اهلل ، ومن بايععصى الرسول فقد عصى اهلل
 ؟رق بني هذا التعبري وهذا التعبرياله

ومعلو  أن ) :، قال أبو العباس ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل: ال فرقاجلواب 
ا يصافحونه كانو ،يد النيب صلى اهلل تعاىل عليه وسلم كانت مع أيديهم

ويصهقون على يده يف البيعة، فعلم أن يد اهلل اليت فوق أيديهم ليست 
فبايعهم عن اهلل  ،ولكن الرسول عبد اهلل ورسوله ،×هي يد النيب 

وعاهدهم وعاقدهم عن اهلل، فالذين بايعوه بايعوا اهلل الذي أرسله 
وأمره ببيعتهم، أال ترى أن كل من وكل شطصًا بعقد مع الوكيل كان 

ومن وكل نائبًا له يف معاهد  قو  فعاهدهم عن  ،ذلك عقدًا مع املوكل
أو تزوج  ،حومن وكل رجاًل يف نكا ،مستنيبه كانوا معاهدين ملستنيبه

إن ) :وقال رمحه اهلل تعاىل .(1)(كان املوكل هو الزوج الذي وقع له العقد

مل يرد به إنك أنت  چپ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱچقوله تعاىل: 
فمن بايعك فقد بايع  ،ومبلغ أمره ونهيه ،وإمنا إنك أنت رسول اهلل ،اهلل
ومل يرد بذلك أن الرسول هو  ،كما أن من أطاعك فقد أطا، اهلل ،اهلل

فمن أطاعه فقد أطا، اهلل كما  ،اهلل، ولكن الرسول أمر مبا أمر اهلل به
من أطاعين فقد أطا، اهلل، ومن أطا، أمريي فقد ): ×قال النيب 

أطاعين، ومن عصاني فقد عصى اهلل، ومن عصى أمريي فقد 

                                                 

 .(2/334) البن تيمية: جممو، الهتاوى (1)
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 ٱچومن ظن يف قوله:  ،ومعلو  أن أمريه ليس هو إياه ،(1)(عصاني

أو  ،أن املراد به أن فعلك هو فعل اهلل چپ ٻ ٻ ٻ   ٻ
بل كهره  ،مع جهله وضاللهد أن اهلل حال فيك وحنو ذلك فهو املرا

وإحلاده قد سلب الرسول خاصيته وجعله مثل غريه، وذلك أنه لو كان 
 خالق لهعلك لكان هنا قدر مشرتك بينه وبني سائر اخللق، هاملراد أن

 ،ومن بايع مسيلمة فقد بايع اهلل ،وكان من بايع أبا جهل فقد بايع اهلل
ومن بايع قاد  األحزاب فقد بايع اهلل، وعلى هذا التقدير فاملبايع هو اهلل 

إذ اهلل خالق هلذا وهلذا، وكذلك إذا قيل  ،فيكون اهلل قد بايع اهلل ،أيضًا
 ،هم يف هذا وهذامبذهب أهل احللول والوحد  واالوحاد فإنه عا  عند

فيكون اهلل قد بايع اهلل، وهذا يقوله كثري من شيوخ هؤالء احللولية حتى 
إن أحدهم إذا أمر بقتال العدو يقول أقاتل اهلل؟ ما أقدر أن أقاتل اهلل 

ضالهلم و ،وبينا فساده هلم ،الكال  الذي مسعناه من شيوخهموحنو هذا 
بل هو قول  ،ؤالءاحللول اخلاص فليس هو قول ه وأما ،غري مر 

فإن اهلل سبحانه  ،النصارى ومن وافقهم من الغالية وهو باطل أيضًا

  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ چوقال: ، (2)چھ  ھ ہ     ہ ہ چوتعاىل قال له: 

                                                 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی چ ، كتاب األحكا ، باب قول اهلل تعاىل: البطاريأخرجه  (1)

 :رقم ،يف غري معصية جوب طاعة األمراءباب و ،مسلم يف اإلمار (، و7137رقم: )  چی
(1835.) 
 . 128آل عمران:  (2)
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 ۉ چوقال: ، (2)چٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چوقال: ، (1)چڌ

 گ  گ ک ک کچوقال:  (3)چ  ى ى ې ې ې ې ۉ

 ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

وهلل فاآلية  ،(4)چھ ہ ہ ہ ۀہ   ۀ  ڻ ڻ ڻ
أهل البد، هي اليت فيها  ، ولكن عقولاحلمد واملنة ال إشكال فيها

، وأما على مقتضى الههم الصحيح السليم فإنه ال يكون بني إشكال
ة أن ، ألنه ال ميكن البتمطلقا تعارض وهلل احلمد واملنة اآلية والعقل

 .يتعارض نص صحيح مع عقل صريح، واهلل أعلم

 ڀ ڀ  ڀ پ پ پ چقال اهلل تعاىل: : السادس عشرالفرع 

فقال بعض الناس: إن هذه اآلية تتنافى مع العقل، ألن ، (5)چڀ
، فيدل هذا أن اهلل حال أن الذي رمى حقيقة هو اهلل تعاىليهيد  ظاهرها

 ، فال بد من التأويل حتى تتهق مع ما يقتضيه العقل من×يف ذاته النيب 
 .تنزيه اهلل تعاىل عن ما ال يليق

                                                 

 .19اجلن:  (1)
 .1اإلسراء:  (2)
 .23البقر :  (3)
 .19-18الهتح:  (4)
 .17األنهال:  (5)
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لقبول إنكم أتيتم من جهلكم باللغة، واحلق احلقيق با :فقال أهل السنة 
لههم السليم عند النظر ، ولكن الشأن يف اهو أن اآلية حق على ظاهرها

 پ پ چ : إن قوله) :، قال أبو العباس رمحه اهلل تعاىليف النصوص

العبد هو فعل اهلل تعاىل كما مل يرد به إن فعل  چڀ ڀ ڀ  ڀ پ
فإن ذلك لو كان صحيحًا لكان ينبغي أن يقال  ،تظنه طائهة من الغالطني

ما مشيت إذ مشيت ولكن اهلل مشى،  :لكل أحد حتى يقال للماشي
 :وما ركبت إذ ركبت ولكن اهلل ركب، ويقال للمتكلم :ويقال للراكب

ك لآلكل ويقال مثل ذل ،ا تكلمت إذ تكلمت ولكن اهلل تكلمم
وطرد ذلك يستلز  أن يقال  ،والشارب والصائم واملصلي وحنو ذلك

ب ما كذبت إذ ويقال للكاذ ،ر ما كهرت إذ كهرت ولكن اهلل كهرللكاف
ومن قال مثل هذا فهو ملحد خارج عن العقل  ،كذبت ولكن اهلل كذب

يو  بدر رماهم ومل يكن يف  ×والدين، ولكن معنى اآلية أن النيب 
 :فإنه إذا رماهم بالرتاب وقال ،يوصل الرمي إىل مجيعهمقدرته أن 

فاهلل  ،ومل يكن يف قدرته أن يوصل ذلك إليهم كلهم ،شاهت الوجوه
ذفت خأوصلت إذ وما  :تعاىل أوصل ذلك الرمي إليهم بقدرته، يقول

 ،، فالرمي الذي أثبته له ليس هو الرمي الذي نهاه عنهولكن اهلل أوصل
وكذلك إذا رمى  ،ذف واإللقاءه اخلوأثبت ل ،وهو اإليصال والتبليغ
 :واهلل تعاىل يقول) :وقال رمحه اهلل تعاىل .(1)(سهمًا فأوصلها بقدرته

                                                 

 .(1/96) :جمموعة الرسائل واملسائل البن تيمية (1)



 

 62 
 

أخذ حهنة من  ×ألن النيب  چڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پچ
وهزمهم اهلل تعاىل ، فأصابت عيونهم، فرمى بها املشركني تراب أو غريه

، تعاىل أوصل ذلك إليهمبل اهلل ، ذلك ×ومل يكن يف قدر  النيب ، بها
، نكاية فيهمووصول إىل العدو و ،ميخذف باملر :والرمي له طرفان

ما أوصلت الرمي إذ : واملعنى، واهلل فعل الثاني، فعل األول ×النيب و
لنبيه غري الذي  فالذي أثبته اهلل، ولكن اهلل أوصله وهزمهم به، خذفته

ونهي عنه رميا  ،چپ پ چ :وقد أثبت له رميا بقوله، نهاه عنه

. (1)(وكان هذا غري هذا لئال يتناقض الكال  چپ پ چ :بقوله
ذف فيكون معنى اآلية: وما أوصلت إذ خذفتهم حبهنة الرتاب، فط

نكايته فيهم ، ووصول الرتاب إليهم و×الرتاب حنوهم هو رمي النيب 
، وعلى هو رمي اهلل تعاىل، فالنيب رمى، واهلل تعاىل أوصل رميته إليهم

 ن، ألنه ال ميكية وبني العقل أي نو، من التعارضهذا فال يكون بني اآل
 .أن يتعارض نص صحيح مع عقل صريح

يف احلديث القدسي فيما يرويه عن ربه  ×يقول النيب  :الفرع السابع عشر
ترّددي عن نهس  وما تردَّدُت عن شيء أنا فاعله،) :عز وجل أنه قال

فقالوا: هذا احلديث حيتاج  .(2)(َمساَءَتهيكره املوت و أنا أكره  املؤمن،
له األمر كله  ، واهلل تعاىلظاهره يهيد أن اهلل تعاىل يرتدد ، ألنإىل تأويل

                                                 

 .(2/375) البن تيمية: جممو، الهتاوى (1)
 (. 6502التواضع، رقم: )، كتاب الرقاق، باب البطاريأخرجه  (2)
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الرتدد مبناه على ، ووهو احلكيم العليم، فهو العامل باألمر قبل كونه
الرتدد مبناه على ، واجلهل بالعواقب، فكيف يوصف اهلل تعاىل بالرتدد

، فصار أن اهلل تعاىل هو العلم بكل شيء والعقل يهرض ،اجلهل بالعاقبة
 ظاهر هذا احلديث حيتاج إىل تأويل.

: أبدا، بل احلديث حق، وظاهره حق، وال حيتاج إىل فقال أهل احلق 
، ألنكم فهمتم أن الرتدد عقولكم هي اليت وحتاج إىل تعديل ، بلتأويل

، وتلك هي املطلوقني ينه الرتدد املضاف إىلاملضاف إىل اهلل تعاىل هو بع
مما قا  يف عقولكم  ، إمنا هو فراريتكم يف كل ما حرفتموه من الصهاتبل

من حمذور متثيل اهلل تعاىل خبلقه، وبيان احلال أن يقال: إن أصل الرتدد 
ألننا قلنا سابقا أن أهل السنة  ،، وهذا معناه يف اللغةهو تعارض إرادتني

، فاهلل فالرتدد تعارض بني إرادتنيواجلماعة يعلمون معاني الصهات، 
، واهلل ؤمن، واملؤمن يكره املوتتعاىل يريد كونا أن يقبض نهس عبده امل

ويكره ما يكرهه عبده املؤمن، واملؤمن  ،تعاىل حيب ما حيب عبده املؤمن
عاىل قد قضى بأنه ال ، ولكن اهلل تيكره املوت، فاهلل تعاىل يكره له املوت

زما على كل ذي روح من اهلل من املوت قضاء جا، فال بد بد وأن ميوت
، واهلل تعاىل ال يريد مساءته عبده املؤمن ألنه وت، والعبد يكره املتعاىل
ي ال أريد أن أوصل له أمرا يسوؤه، ولكن ال أ (وأنا أكره مساءته) :قال

، فاألمر ليس مرده نى الرتدد املضاف إىل اهلل تعاىل، فهذا هو معبد له منه
 مر، وإمنا األه به أهل البد،غري ذلك مما يتهوَّ ل بالعواقب والإىل اجله

مرده إىل تعارض أرادتني: إراد  املوت للعبد املؤمن، وكراهية مساء  
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، قال ابن ني اإلرادتني مساها الشار، ترددا، فتعارض هاتعبده املؤمن
تني فبني سبحانه أنه يرتدد ألن الرتدد تعارض إراد) :تيمية رمحه اهلل تعاىل

وهو يكره املوت فهو  ،وهو سبحانه حيب ما حيب عبده ويكره ما يكرهه
وهو سبحانه قد قضى باملوت فهو  (تهوأنا أكره مساء) :يكرهه كما قال

 .(1) (ثم بني أنه ال بد من وقو، ذلك ،يريد أن ميوت فسمى ذلك ترددًا
فهو ما ذكرته ، فأما معناه ىل اهلل تعاىل له معنى وله كيهيةفالرتدد املضاف إ

، فنحن نؤمن  تعاىل، وأما كيهيته فاألمر فيه إىل اهللنيتمن تعارض اإلراد
، بل هذا ومن غري تكييف وال متثيل ،به من غري وحريف وال تعطيل

حمبة اهلل تعاىل لعباده املؤمنني، وأنه رحيم بهم احلديث فيه إثبات كمال 
، وأنه حيميهم وينصرهم ورفيق بهم، وأنه ال يريد وصول السوء هلم

، بأوصاف الكمال، فاحلديث ليس فيه إال وصف اهلل تعاىل ويعينهم
، وأما أهل ريهه ألنهم فهموا منه فهما فاسداولكن أهل البد، أبوا إال وح

السنة فما قا  يف عقوهلم عند مساعه إال املعاني الطيبة الالئقة باهلل 
امهم السليمة ألنه ال ، وأفه، ومل يتعارض مع عقوهلم الزكيةتعاىل

 .واهلل أعلم .يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح

: : قال اهلل تعاىل× قال رسول اهلل :عن أبي هرير  قال :عشر الفرع الثامن
فإن ذكرني يف نهسه ذكرته  ،أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حني يذكرني)

وإن تقرب إلي شربا  ،وإن ذكرني يف مأل ذكرته يف مأل خري منه ،يف نهسي
وإن أتاني ميشي  ،وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ،تقربت إليه ذراعا

                                                 

 . (10/58) :جممو، الهتاوى (1)
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قل وصف اهلل اهلرولة واملشي من مجلة ما ال يقر الع فقالوا: ،(1)(أتيته هرولة
، ويكون تأويله على أن سرعيت تعاىل بها، فيكون احلديث مهتقرا إىل تأويل

هر احلديث ، فظادي يف اإلجابة، كذا قالواة تكون على سرعة عبيف اإلضاف
 .عندهم يتعارض مع العقل

، فقال أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل: إن هذا احلديث حق على ظاهره 
ثلون صهات اهلل تعاىل مع عقول أهل البد، الذين مي وظاهره ال يتعارض إال

نه ، وأما على فهم السلف ممن يقدرون اهلل تعاىل حق قدره فإبصهات خلقه
وأما ) :، قال أبو العباس رمحه اهلل تعاىلال يتعارض هذا النص مع عقوهلم

دنوه نهسه وتقربه من بعض عباده، فهذا يثبته من يثبت قيا  األفعال 
ه على العرش، وهذا ؤه يو  القيامة ونزوله واستوااالختيارية بنهسه، وجميئ

، والنقل احلديثمذهب أئمة السلف، وأئمة اإلسال  املشهورين، وأهل 
صهات اهلل تعاىل  وعلى هذا فنحن نؤمن بأن من .(2)(عنهم بذلك متواتر

، صهات اهلل تعاىل القرب من عباده، ومن صهاته تعاىل اهلرولة ، ومناملشي
  :أقول اإلثبات جبمل من القواعد املهمة وملن ال بد وأن يقرن هذا

                                                 

رقم:  ،چٹ   ٹ ٹٹ  چ، كتاب التوحيد، باب قول اهلل تعاىل: البطاريأخرجه  (1)
(، 2675رقم: )باب احلث على ذكر اهلل تعاىل  ،مسلم يف الذكر والدعاء والتوبة(، و7405)

ويف التوبة باب احلض  (،2675رقم: ) وباب فضل الذكر والدعاء والتقرب إىل اهلل تعاىل
 (.2675) :على التوبة والهرح بها رقم

 .(5/466) البن تيمية: جممو، الهتاوى (2)



 

 66 
 

أي ختتلف باختالف من  ،الصهة ختتلف باختالف املوصوف بهاأن  :األوىل
هذا احلديث مضاف إىل اهلل  ، فاهلرولة والتقرب واملشي يفأضيهت إليه

  تعاىل، فيكون الئقا به عز وجل.
ال يستلز  االتهاق يف الصهات، فللمطلوق : االتهاق يف األمساء الثانية

، ولكن هذا هرولة ومشي، وهلل تعاىل هرولة ومشي، فاألمساء متهقة
، فكم وكم من األشياء اليت لز  االتهاق يف كيهية اهلرولةيستاالتهاق ال 

أمسائها ولكنها ختتلف يف صهاتها، وقد شرحنا هذه القاعد   اتهقت يف
  سابقا.

ق بعد التقييد : االتهاق يف االسم الكلي العا  ال يستلز  االتهاالثالثة
الق ، مبعنى أن اهلرولة واملشي من غري إضافة إىل اخلوالتطصيص واإلضافة

إىل املطلوق هي اسم عا  مطلق كلي، ال وجود له يف اخلارج، أي يف وال 
، وأما الوجود جود خارج الذهن هو الوجود املقيد، ألن الوخارج الذهن

، وإمنا يرجع إىل وجود يف األذهان لق فإنه ال حقيقة له عند التحصيلاملط
 ، فهرولة اهلل تعاىل(1)ميتنع وحققه يف األعيان كما قاله ابن تيمية يف التدمرية

ومشيه وهرولة املطلوق ومشيه وإن اتهقت يف االسم الكلي العا  املطلق 
، فال يكون بينهما بعد نهمافإن هذا االتهاق ينتهي بعد إضافة اهلرولة لكل م

ومشيه ، بل يكون ملل منهما هرولته ييد واإلضافة والتطصيص أي مماثلةالتق
 الذي خيصه. 

                                                 

 .15: ـصوحقيقة اجلمع بني القدر والشر،  التدمرية: وحقيق اإلثبات لألمساء والصهات (1)
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، مبعنى أننا ال ميكن أن نعرف لصهات كالقول يف الذاتالقول يف ا: الرابعة
، فأما الذات اليت ال نعرف ة إال إن علمنا أصال كيهية الذاتكيهية الصه

 ، فاهلرولة واملشي يف هذاأوىل أن ال نعلم كيهية صهاته كيهيتها فإنه من باب
، ال نعلم كيف اهلل تعاىل يف ذاته ، وحنناحلديث مضاف إىل ذات اهلل تعاىل

ال نعلم كيف  كنا ال نعلم كيف اهلل تعاىل يف ذاته فإنه من باب أوىل أن فإن
إذا قال لك اجلهمي: كيف  هو يف مشيه وهرولته، ولذلك قال أهل السنة:

استوى اهلل تعاىل على عرشه؟ فقل له: أخربني أنت كيف هو يف ذاته؟ فإن 
ك كيف هو يف قال: ال أعلم كيف هو يف ذاته، فقل له: وأنا ال أعلم كذل

، عن العلم بكيهية ذات املوصوف بهااستوائه، ألن العلم بكيهية الصهة فر، 
؟ كيف هو يف صهاته ف هو يف ذاته فكيف نعلم إذنفإذا كنا ال نعرف كي

  هذا ال يكون.
، فاهلرولة نى ويكلون علم الكيهية هلل تعاىل: أهل السنة يعلمون املعاخلامسة
ما  ، ولكن هذا العلم على حدودتعاىل نعلم معناهملضاف إىل اهلل واملشي ا

فإنه ال ، وأما كيهية هرولة اهلل تعاىل ومشيه هو مقرر عندنا يف لسان العرب
ني بآرائنا وال ، فال ندخل يف هذا الباب متأوليعلم بها إال اهلل تعاىل

أعلم بنهسه وأصدق حديثا من خلقه، وليس  ، واهلل تعاىلمتوهمني بأهوائنا
ه ، ولهرولة على ما يليق جبالله وعظمته، فله شيء يف مجيع نعوتهكمثله 

، به تعلم أن احلديث متهق مع العقل، ومشي على ما يليق جبالله وعظمته
، وأما هسه مبقتضى كالمه هو مقتضى العقلألن إثبات ما أثبته اهلل تعاىل لن

ملعاني وحريف الكلم عن مواضعه ووحميل كال  اهلل تعاىل ما ال حيتمل من ا
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، وأما السلف فهذا هو عني معارضة العقل الغريبة على لغة العرب وفهم
، وتعامل مع النصوص لنص، ووقف عند حدود النصمن قال مبا قال ا

الذي قال  على ضوء القواعد املقرر  يف مذهب أهل السنة فإنه هو العاقل
مقتضى هذه القواعد  ، فمن فهم هذا النص علىمبقتضى العقل والنص

، وأما من مل يههم من اهلرولة واملشي إال ما يههمه من هرولة رتاح وأراحاس
التأويل وخمازي فهذا الههم سيجره إىل الوقو، يف حهر  ،املطلوق ومشيه

وال نريد  ،املوفق واهلادي إىل سواء السبيل، واهلل التعطيل والتحريف
هذه القاعد   ن هذا بتقرير، ولكن املهم عندنا أن خترج ماإلطالة يف التهريع

، وهي أنه ال ميكن أبدا أن يتعارض العقل السليم الصريح مع النص الطيبة
 .لصريح، واهلل يتوالنا وإياك، وهو أعلى وأعلما

 :القاعدة الثالثة
 )كل فهم خيالف فهم سلف األمة يف العقيدة والعمل فإنه باطل(

 :والكال  عليها يف مسائل
( هذه صيغة من صيغ كل) :: قولهشرح أفرادها فأقول :املسألة األوىل

كلية عامة ال يشذ عنها شيء،  ، وهي قضيةمقصود ، والعمو  هناالعمو 
وعمومها غري خمصوص، وال يدخله اخلصوص أبدا، بل عمومها من 

، ن يدخله أي نو، من أنوا، التطصيص، الذي ال نرضى أالعمو  احملهوظ
، يف النهس من العلو وهو ما تقرر  ،( الههم هنا هو اإلدراكفهم) :قوله

( ويأتي مبعنى الههم معرفتك الشيء بالقلب) :قال ابن منظور يف اللسان
 ( أي يناقض ويصاد ،)خيالف :وقوله ،، والهقه فيهالعلم بالشيء، وتعقله
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لهظ  والسلف: ،( أي ما أدركه السلف وعرفوه وقرروه)فهم السلف :قوله
، وسلف الزمان: هم سلف الزمان، وسلف املعتقد :يطلق ويراد به معنيان

، والذين وردت وهم، أي أهل القرون املهضلةالصحابة والتابعون وتابع
، ثم الذين خري الناس قرني: )×األحاديث املتواتر  مبدحهم يف قوله 

 وهم السابقون األولون من املهاجرين ،(1)(ثم الذين يلونهم يلونهم،
من الذين رضي اهلل عنهم ورضوا عنه   بإحسانواألنصار والذين اتبعوهم 

× ونعين بسلف املعتقد: أي من كان على مثل ما كان عليه النيب 
لقرون املهضلة يف العقيد  ومن تبعهم بإحسان من أهل ا ،وصحابته الكرا 

والطائهة املنصور ، وأهل احلديث، وخيار  ،لهرقة الناجية، وهم اوالعمل
وال  ،، ال حرمنا اهلل بركة علومهماألمة قوال وعمال، وهم اجلماعة األوىل

يف العقيد ( أي يف األمور ) :قوله ،وال متابعتهم يف القول والعمل ،فهمهم
ا مستقيما وصراط، ا وجعلوها منهجا تسري األمة عليهالعقدية اليت قرروه

أخوذ  من عقد الشيء يف اللغة م :والعقيد  ،تاب والسنةمستمدا من الك
هي األمور اخلربية الغيبية اليت ورد بها  ، ويف االصطالح:وشده وإحكامه

)والعمل( أي  :وقوله .لصحيح الصريح مما جيب اإلميان بهالدليل الشرعي ا
، ونعين بها تلك األمور العملية اليت وقع اتهاق السلف األمور العملية

ما سرتى مثاله إن شاء اهلل ، كتى صارت كأنها من مسائل االعتقاد، حعليها
، وال جيوز القول به ،( أي ال قيمة له، وال اعتداد بهاطلفب) :، قولهتعاىل

عرفها فكل عقيد  ال ي ،وال اعتقاده، وال االلتهات إليه، وال اعتباره شيئا
                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
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ف فهو ، وكل فهم حمدث ال يعرفه السلسلف األمة فهي عقيد  باطلة
، وجعلوا عتقاد ال يؤثر عن السلف فهو باطلوكل سؤال يف أمر اال ،باطل

، السلف من مجلة احملدثات املنكر ، والبد، القبيحة الههو  املطالهة لههم
 من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو) ×:اليت تدخل يف عمو  قوله 

 :وألمحد ،(2) (من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد) :، وملسلم(1) (رد
لى الكتاب وبنوا دعوتهم ع ،(3) (ددورمأمرنا فهو  على غريمن صنع أمرا )

، وقرروا أنه ال ميكن االنتها، بالكتاب والسنة والسنة وفهم سلف األمة
، وجعلوا من مجلة ثمر إال إن أخذ عن فهم سلف األمةاالنتها، احلقيقي امل

العقيد  فهما خيالف فهم  ، فمن فهم يف مسائلاالبتدا، يف الههم البد،:
، وجعلوا متابعة  هذه املسألة فقد أحدث يف الدين، وابتد،السلف يف

ل العقيد  والعمل أصال من أصوهلم، ومنهجا من أوليات السلف يف مسائ
 ، فالد  قد مت تقريرها، وأكمل بنيانها، وقرروا أن مسائل العقيمناهجهم

بعة للحق ال متبوعة،  وقرروا ، وقرروا أن األهواء تازياد  فيها وال نقص
يف تقرير مسائل االعتقاد ابتداء،  أن ال مدخل للعقل الضعيف العاجز

، وأن روا أن كل إحداث يف الدين فهو رد، وقرولكنه تابع للدليل وعبد له
، وأن العقيد  ال تؤخذ إال وليست بهدى ،كل بدعة يف الدين فهي ضاللة

، وجعلوا من مجلة األدلة اليت الكتاب والسنة على فهم سلف األمةمن 

                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
 .(1718) نقض األحكا  الباطلة:، كتاب احلدود، باب صحيح مسلم (2)
 (.24450) :، رقم(40/507) :مسند أمحد (3)
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هذا  فيقولون: ،أو العمل أنه خمالف ملنهج السلف يعرف بها بطالن القول
أصل  ، فصار اتبا، السلف يف فهمهمالههم باطل، ألنه خمالف لههم السلف

وه من مسائل االعتقاد، ، يقررونه فيما كتبمن أصول أهل السنة واجلماعة
لذلك كان  :ذلك قال بعض أهل العلم، ولبل جيعلونه من أوائل األصول

فهم  ،من أهم ما مييز عقيد  أهل السنة واجلماعة ما يسمى مبنهج التلقي
األحكا  الشرعية على القرآن والسنة واإلمجا، والقياس،  ييعتمدون يف تلق

وغريها من األدلة اليت يذكرها كل من تكلم يف علم أصول الهقه، 
: وقال بعضهم .الصاحل للنصوص ويعتمدون يف الههم على فهم السلف

ال أهل  ،وأصل العمل بالسنة إمنا هو مبا ثبت منها على طريقة أهل احلديث
)منهج أهل السُّنَّة واجلماعة يف العقيد : اتِّباُ، الكتاب  :وقال بعضهم .البد،

والسُّنةَّ على فهم السلف الصاحل عقيدُ  أهل السُّنَّة واجلماعة مبنيٌَّة على 
كتاب اهلل عزَّ وجلَّ وُسنَّة رسوله  وما كان عليه الصحابة الكرا   الدليل من

وقال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل يف اجتما،  ،رضي اهلل عنهم وأرضاهم(
وقال مالك: ال نصلي خلف املبتد، منهم، إال أن ) :اجليوش اإلسالمية

وال بأس بقتال من دافعك من اخلوارج  ،واختلف يف اإلعاد  خنافه فنصلي
واللصوص من املسلمني، وأهل الذمة عن نهسك ومالك، والتسليم 
للمسلمني ال تعارض برأي وال تدافع بقياس، وما تأوله منها السلف 
الصاحل تأولناه، وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن منسك 
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تدي بهم فيما استنبطوه ورأوه يف عما أمسكوا، ونتبعهم فيما بينوا، ونق
  .(1)احلوادث، وال خنرج من مجاعتهم فيما اختلهوا فيه ويف تأويله(

)قال مالك: قال عمر بن عبد العزيز: سّن  :وقال أيضا يف الكتاب املذكور
ووال  األمر من بعده سننًا األخذ بها تصديق لكتاب اهلل  ×رسوُل الّله 

على دين الّله تعاىل، ليس ألحد تبديلها  تعاىل، واستكمال لطاعته، وقو 
وال تغيريها، وال النظر فيما خالهها، من اهتدى بها ُهدي، ومن استنصر 
بها ُنِصَر، ومن تركها واتبع غري سبيل املؤمنني واّله اللَُّه ما توّلى وأصاله 

  .(2)جهنم وساءت مصريًا(
لطائهة املنصور  أنهم وقال احلاكم على تهسري اإلما  أمحد رمحه اهلل تعاىل ل

لقد أحسن أمحد بن حنبل يف تهسري هذا اخلرب أن ) :، قالأهل احلديث
إىل قيا  الساعة هم أصحاب الطائهة املنصور  اليت ُيرفع اخلذالن عنهم 

واتبعوا  ،، ومن أحق بهذا التأويل من قو  سلكوا حمجة الصاحلنياحلديث
ملطالهني بسنن رسول اهلل ومنعوا أهل البد، وا ،آثار السلف من املاضني

 . (3) وعلى آله أمجعني( ×
)ُثمَّ ِمْن َطِريَقِة َأْهِل السُّنَِّة َواْلَجَماَعِة اتَِّباُ،  :وقال ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل

 َباِطًنا َوَظاِهًرا، َواتَِّباُ، َسِبيِل السَّاِبِقنَي اْلَأوَِّلنَي ِمَن ×آَثاِر َرُسوِل اللَِّه 
َعَلْيُكْم )، َحْيُث َقاَل: ×، َواتَِّباُ، َوِصيَِّة َرُسوِل اللَِّه يَن َواْلَأْنَصاِراْلُمَهاِجِر

                                                 

 .(2/155) البن القيم: اجتما، اجليوش اإلسالمية (1)
 .(2/155) :اجتما، اجليوش اإلسالمية (2)
 .2: ـمعرفة علو  احلديث للحاكم ص (3)
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ضُّوا ، َوَعِمْن َبْعِدي، َتَمسَُّكوا ِبَها ِبُسنَِّتي َوُسنَِّة اْلُطَلَهاِء الرَّاِشِديَن اْلَمْهِديِّنَي
 .(1) (؛ َفِإنَّ ُكلَّ ِبْدَعٍة َضَلاَلٌةاْلُأُموِرَوُمْحَدَثاِت  اُكْم، َوِإيََّعَلْيَها ِبالنََّواِجِذ

، ×َوَيْعَلُموَن َأنَّ َأْصَدَق اْلَكَلاِ  َكَلاُ  اللَِّه َوَخْيَر اْلَهْدِي َهْدُي ُمَحمٍَّد 
، َوُيَقدُِّموَن َهْدَي ِمْن َكَلاِ  َأْصَناِف النَّاِسَوُيْؤِثُروَن َكَلاَ  اللَِّه َعَلى َغْيِرِه 

  .(2)َعَلى َهْدِي ُكلِّ َأَحٍد( ×ُمَحمٍَّد 
ومن املأثور يف كتب أهل السنة عن أمري املؤمنني عمر بن عبدالعزيز رمحه 

، ، واالقتصاد يف أمره)أما بعد: فإني أوصيكم بتقوى اهلل :اهلل تعاىل أنه قال
ا أحدث احملدثون مما قد جرت سنته، وكهوا ، وترك م×واتبا، سنة نبيه 

رف ما يف خالفها ، فإن السنة إمنا سنها من قد عو  السنةمؤنته، فعليكم بلز
لنهسك مبا يرضى به القو  ، فارض مق والتعمق، واحلمن اخلطأ والزلل

، وهلم كانوا على كشف ألنهسهم، فإنهم عن علم وقهوا، وببصر نافذ كهوا
، ما يه أجر فلئن قلتم: أمر حدث بعدهماألمور أقوى بهضل لو كان ف

إنهم هلم  ،، ورغب بنهسه عنهممن اتبع غري سنتهم دثه بعدهم إالأح
، فما دونهم فيه مبا يكهي، ووصهوا منه ما يشهي ا، فقد تكلموالسابقون

                                                 

 :يف العلم رقم، والرتمذي (4607رقم )، لزو  السنة ، بابأبو داود يف السنةرواه  (1)
، وابن (127، 4/126) :، وإسناده صحيح، وأخرجه أمحد يف املسند16باب  :(2678)

 باب اتبا، سنة اخللهاء الراشدين. (42) :يف املقدمة رقم هماج
العقيد  الواسطية: اعتقاد الهرقة الناجية املنصور  إىل قيا  الساعة أهل السنة واجلماعة  (2)

 .127: ـص
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وإنهم بني ذلك  ،، وما فوقهم حمسر، لقد قصر عنهم آخرون فضلوامقصر
  .(1)(لعلى هدى مستقيم

 .(2) )اتبعوا وال تبتدعوا؛ فقد كهيتم( :وقال ابن مسعود رضي اهلل عنه
دليل ، سأذكرها إن شاء اهلل تعاىل يف التألقوال يف هذا املضمار كثري  جداوا

، واملهم أن تعلم أن اعتماد فهم السلف من األصول املقرر  على القاعد 
 :لة على هذه القاعد  كثري  جدا، واألدعند أهل السنة واجلماعة

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦچ :: قوله تعاىلمن األدلة على ذلك

  ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ

)وقد استدل بهذه اآلية  :قال الشيخ ابن سعدي رمحه اهلل تعاىل, (3)چڍ
ووجه  الكرمية على أن إمجا، هذه األمة حجة وأنها معصومة من اخلطأ

 ڃچو ،ن والنارذلك: أن اهلل توعد من خالف سبيل املؤمنني باخلذال

العقائد مهرد مضاف يشمل سائر ما املؤمنون عليه من  چچ
فإذا اتهقوا على إجياب شيء أو استحبابه، أو وحرميه أو كراهته،  ،واألعمال

                                                 

 (.529يف الشريعة، باب سري  عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل، رقم: )آلجري رواه ا  (1)
ابن (، و211يف سننه، كتاب العلم، باب يف كراهية أخذ الرأي، رقم: ) الدارمي رواه (2)

 (.155) :، رقم(1/490) :الشريعةواآلجري يف (، و11) :، رقم(1/36) يف البد،: وضاح
 .115النساء:  (3)
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أو إباحته فهذا سبيلهم، فمن خالههم يف شيء من ذلك بعد انعقاد إمجاعهم 
  .(1)عليه، فقد اتبع غري سبيلهم(

 ڦ ڦ ڦ  ڦچ :)َقاَل اللَُّه َتَعاَلى :وقال أبو العباس رمحه اهلل تعاىل

 ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

َوَمْن َتِبَعُهْم ِبِإْحَساِن  ×َوَقْد َشِهَد اللَُّه ِلَأْصَحاِب َنِبيِِّه ، چڍ  ڇ

 ٱ چ :َفُعِلَم َقْطًعا َأنَُّهْم اْلُمَراُد ِباْلآَيِة اْلَكِرمَيِة َفَقاَل َتَعاَلى ،ِباْلِإمَياِن

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ

, (2)چ ڤ ٹ ٹ  ٹٹ ٿ ٿ         ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ   ٺ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ  گ ک ک ک چ :َوَقاَل َتَعاَلى

اتََّبَع  َفَحْيُث َتَقرََّر َأنَّ َمن, (3)چڻ ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ
َفَمْن َسِبيُلُهْم ِفي اِلاْعِتَقاِد:  ،َغْيَر َسِبيِلِهْم َولَّاُه اللَُّه َما َتَولَّى َوَأْصَلاُه َجَهنََّم

َوَسمَّى ِبَها َنْهَسُه  ،اْلِإمَياُن ِبِصَهاِت اللَِّه َتَعاَلى َوَأْسَماِئِه الَِّتي َوَصَف ِبَها َنْهَسُه
 ،اَأْو َعَلى ِلَساِن َرُسوِلِه ِمْن َغْيِر ِزَياَدٍ  َعَلْيَها َوَلا َنْقٍص ِمْنَه ،ِفي ِكَتاِبِه َوَتْنِزيِلِه

َوَلا َتْشِبيٍه  ،َوَلا َتْهِسرٍي َلَها َوَلا َتْأِويٍل َلَها ِبَما ُيَطاِلُف َظاِهَرَها ،َوَلا َتَجاُوٍز َلَها
دُّوا وَها َكَما َجاَءْت َوَرَلا ِسَماِت احملدثني َبْل َأَمرُّ؛ َوِبِصَهاِت اْلَمْطُلوِقنَيَلَها 

                                                 

 .203: ـالسعدي صتهسري   (1)
 .100التوبة:   (2)
 .18الهتح:   (3)
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فانظر كيف جعل املراد  .(1)اْلُمَتَكلِِّم ِبَها(؛ َوَمْعَناَها إَلى ِعْلَمَها إَلى َقاِئِلَها
 .باآلية الصحابة رضوان اهلل عليهم

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦچ :َوَكَذِلَك َقْوله َتَعاَلى) :وقال رمحه اهلل تعاىل 

  ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

َلُه ا َتَبيََّن ؛ َفُكلُّ َمْن َشاقَّ الرَُّسوَل ِمْن َبْعِد َمَفِإنَُّهَما ُمَتَلاِزَماِن، چڍ
اْلُهَدى َفَقد اتََّبَع َغْيَر َسِبيِل اْلُمْؤِمِننَي َوُكلُّ َمْن اتََّبَع َغْيَر َسِبيِل اْلُمْؤِمِننَي َفَقْد 

َفِإْن َكاَن َيُظنُّ َأنَُّه ُمتَِّبٌع َسِبيَل  ،َشاقَّ الرَُّسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُه اْلُهَدى
 ،َفُهَو ِبَمْنِزَلِة َمْن َظنَّ َأنَُّه ُمتَِّبٌع ِللرَُّسوِل َوُهَو ُمْطِطٌئ ؛ُمْطِطٌئ اْلُمْؤِمِننَي َوُهَو

َتُدلُّ َعَلى َأنَّ إْجَماَ، اْلُمْؤِمِننَي ُحجٌَّة ِمْن ِجَهِة َأنَّ ُمَطاَلَهَتُهْم  (اْلآَيُة)َوَهِذِه 
َوَأنَّ ُكلَّ َما َأْجَمُعوا َعَلْيِه َفَلا ُبدَّ َأْن َيُكوَن ِفيِه  ،ُمْسَتْلِزَمٌة ِلُمَطاَلَهِة الرَُّسوِل

َنصٌّ َعْن الرَُّسوِل؛ َفُكلُّ َمْسَأَلٍة ُيْقَطُع ِفيَها ِباْلِإْجَماِ، َوِباْنِتَهاِء اْلُمَناِزِ، ِمْن 
  لدى أهل العلم ومن املعلو .(2)اْلُمْؤِمِننَي؛ َفِإنََّها ِممَّا َبيََّن اللَُّه ِفيِه اْلُهَدى(

أن مجهور مسائل االعتقاد مما هو متهق عليه بني أهل السنة رمحهم اهلل 
وقد استدل عمر بن عبدالعزيز رمحه اهلل تعاىل بهذه اآلية على  تعاىل،

، وقد استدل اجلمع الكثري الغهري ×وجوب اتبا، سبيل أصحاب حممد 
ملعتقدات واألقوال من أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل على بطالن كثري من ا

ذين هم الصحابة يف املقا  األول، وال ،واألعمال بأنها خمالهة لسبيل املؤمنني

                                                 

 .(4/2) البن تيمية: جممو، الهتاوى (1)
 .(7/39) :جممو، الهتاوى (2)
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، مما يهيد أن أهل العلم متهقون إن شاء اهلل والتابعون وتابعوهم بإحسان
  :وأزيد األمر إيضاحا فأقول ،راد بها السلف األوائليتعاىل على أن اآلية 
، وتقرر أن الوعيد (1)هعل يستهاد منه التحريمأن ذ  ال لقد تقرر يف األصول

عاىل خمالف سبيل ، فلما توعد اهلل ت(2)اد منه التحريمعلى الهعل يسته
ألن   ،، أفاد ذلك أن متابعة سبيلهم من الواجبات املتحتماتاملؤمنني بالنار

، والنهي عن خمالهة عن الشيء أمر بضده من جهة املعنىاملتقرر أن النهي 
، واتباعهم يكون باعتماد ما اعتمدوه يتضمن األمر باتبا، سبيلهمبيلهم س

قوال واألعمال إمنا ، ومن املعلو  أن األوأمجعوا عليه من القول والعمل
تضمن متابعتهم يف تقاداتهم ، ومتابعتهم يف أقواهلم واعتتصدر عن فهم

زاما أن خيالههم يف القول والعمل، ، ألن من خالههم يف الههم فلفهمهم
 يف ، فإنه ما خولف السلف يف شيء إال ممن خالههم أصالوهذا واضح

ر من ، فالبد، اليت نراها واملعتقدات اليت انتحلها أهل البد، إمنا هي أثالههم
م سبيال لالتهاق يف ، فصار االتهاق يف الههآثار خمالهة السلف يف الههم

 .القول والعمل

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :قوله تعاىل ومن األدلة أيضا:

 ٺ ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ  پ

                                                 

إجابة السائل شرح بغية اآلمل ، و(1/119) :اإلحكا  يف أصول األحكا  لآلمديانظر  (1)
 .33: ـص
 :احمليط يف أصول الهقهالبحر  ، و(1/261) للطويف: شرح خمتصر الروضةانظر  (2)
 .(2/808) للمرداوي: التحبري شرح التحرير، و(3/277)
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وهذا املدح يتضمن , (1)چ ڤ ٹ ٹ  ٹٹ ٿ ٿ         ٿ ٿ
حة مستمد  من صحة ، وهذه الصما كانوا عليه من العقيد  والعملصحة 

، فمن أراد أن يكون له حظ من هذا املدح والثناء فليتهق التأصيل والههم
، ودل ذلك على أن من املهضي إىل صحة االعتقاد والعمل معهم يف فهمهم

العمل فر، عن  ، واملطالهة يففإنه املمقوت الضال املغضوب عليهخالههم 
ذي أمثر هلم صحة ، فدل ذلك على صحة فهمهم الاملطالهة يف الههم
فهو الههم الذي ، حيث كان فهمهم هو الههم الصحيح، واالعتقاد والعمل

 ىئ ېئچ :عاىل، كما قال تجيب حينئذ اتباعه، ألن خالف احلق باطل

، وما فههمهم هو احلق, (2)چيئ ىئ حئمئ جئ ی ی ی  ىئی ىئ
، فأفاد ذلك أن فهمهم حجة عداه هو الضالل، والضالل ال جيوز اتباعه

 .العقيد  والعمل، وهو املطلوبعلى من بعدهم يف مسائل 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺچ :: قوله تعاىلومن األدلة أيضا

وهذه اخلريية دليل , (3)چٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ     ٿ
، وهي من العقيد  والعمل ×على صحة ما كان عليه صحابة رسول اهلل 

ية خطاب للصحابة ، واآل×نابعة من سالمة الههم عن اهلل تعاىل ورسوله 
، فحيث كانوا هم خري أمة أخرجت يف املقا  األول، فهم سلف األمة

                                                 

 .100التوبة:   (1)
 .32يونس:   (2)
 .110آل عمران:   (3)
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الههم والتأصيل للناس فهذا تنبيه على وجوب األخذ مبا كانوا عليه من 
 .ملثمر لسالمة العقيد  وصحة العملا

 ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ چ :ومن األدلة: قوله تعاىل

 ڇ ڇ چ چ      چ چ ڃ ڃ  ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ

     ک ک کک ڑ   ڑ ژ ژ ڈ   ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ    ڇ ڇ

والوسط هم اخليار , (1)چڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ گگ گ گ
تنبيه ملن يأتي بعدهم أنه ، وهذا واخلطاب للصحابة يف أول التنزيل العدول

 ،والسري على منهاجهم ،ال خريية له وال عدالة إال يف اقتهاء آثارهم
، فاخلريية والعدالة إمنا تكون اد ما اعتمدوه من العقيد  والعملواعتم

، ملنا اتباعا أكملنا خريية وعدالة، فأكحبسب ما يف العبد من االتبا، هلم
لى سلف األمة من الصحابة ومن سار عفاخلريية والعدالة مربوطة باتبا، 

 .منهاجهم من التابعني وتابعيهم
ن اهلل تعاىل وأ ×: اآليات اليت فيها مدح ألصحاب رسول اهلل ومن األدلة

 پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ چ: ، كقوله تعاىلرضي عنهم ورضوا عنه

 ٹ  ٹ ٿٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀڀ ڀ      پ

 ڃ ڃ          ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦڦ  ڦ ڦ ڤ ڤڤ   ڤ ٹ ٹ

  ڌ ڌ ڍ ڇڍ  ڇ  ڇ ڇ چ چ چ  چ ڃ ڃ

                                                 

 .143البقر :   (1)
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 ک چ :وكقوله تعاىل, (1)چڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ  گ ک ک

 ٻ ٻ ٱ چ :وكقوله تعاىل, (2)چڻ ڻ ں ں

 ٺ   ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ  پ ٻ ٻ

وحنو , (3)چ ڤ ٹ ٹ  ٹٹ ٿ ٿ         ٿ ٿ ٺ ٺ
اهلدى، وفيها أعظم طري الرضا وأنهم كانوا على هذه اآليات اليت فيها تس

، ووضوح كله تنبيه لألمة على صحة مسلكهم ، وهذااملدح والثناء
، وما سواه ، واألمر باتبا، آثارهم، وأن فهمهم هو الههم الصحيححجتهم

، ألن هذا املدح والثناء دليل ورأي باطل ،مما عارضه فهو فهم سقيم عاطل
وماذا بعد احلق إال عليه من العقيد  والعمل هو احلق،  على أن ما كانوا

، فمن كان على مثل ما كانوا عليه من العلم واهلدى ودين احلق الضالل
ومن خالف فهو الشقي  ،ودخل يف هذا الثناء العاطر ،فقد فاز وأفلح

  ، وهذا واضح.اخلاسر

وكل من ، (4)چں ں ڱ ڱ ڱ چ :: قوله تعاىلومن األدلة أيضا
، وأقواله واعتقاداته من أكرب سبيلهإىل اهلل تعاىل فيجب اتبا، الصحابة منيب 

                                                 

 .29الهتح:   (1)
 .18الهتح:   (2)
 .100التوبة:   (3)
 .15لقمان:   (4)
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 ڻ ںچ :والدليل على أنهم منيبون إىل اهلل تعاىل قوله تعاىل سبيله،

ال كان وال يكون بعدهم ، فوالصحابة أكمل األمة هداية, (1)چڻ ڻ
 .أحد مثلهم

 ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ    ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ چ :: َقْوله َتَعاَلىومن األدلة

، َوَمْن َدَعا إَلى الرَُّسوَل َيْدُعو إَلى اللَِّهَفَأْخَبَر َتَعاَلى َأنَّ َمْن اتََّبَع , (2)چژ
 :؛ ِلَقْوِلِه َتَعاَلى ِفيَما َحَكاُه َعْن اْلِجنِّ َوَرِضَيُهى َبِصرَيٍ  َوَجَب اتَِّباُعُهاللَِّه َعَل

ِصرَيٍ  َوِلَأنَّ َمْن َدَعا إَلى اللَِّه َعَلى َب, (3)چڇ چ چ چ چ ڃ چ
؛ ِلَأنَُّه ِ  اللَِّه ُدَعاٌء إَلى اللَِّه، َوالدَُّعاُء إَلى َأْحَكاَعاِلًما ِبِه َفَقْد َدَعا إَلى اْلَحقِّ

َفالصََّحاَبُة ِرْضَواُن اللَِّه َعَلْيِهْم َقْد  ن، َوِإذَطاَعِتِه ِفيَما َأَمَر َوَنَهىُدَعاٌء إَلى 
 .(4)قاله ابن القيم .َفَيِجُب اتَِّباُعُهْم إَذا َدَعْوا إَلى اللَِّه ×اتََّبُعوا الرَُّسوَل 

 ڃ ڃ ڃ    ڃ ڄ    ڄ ڄ چ :: َقْوله َتَعاَلىومن األدلة أيضا

 ×: ُهْم َأْصَحاُب ُمَحمٍَّد اٍس ِفي ِرَواَيِة َأِبي َماِلٍكَقاَل اْبُن َعبَّ, (5)چچ

, (6)چٹ  ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿچ :َوالدَِّليُل َعَلْيِه َقْوله َتَعاَلى

                                                 

 13الشورى:   (1)
 .108يوسف:   (2)
 .31األحقاف:   (3)
 .(4/100) :إعال  املوقعني عن رب العاملني (4)
 .59النمل:  (5)
 .32فاطر:  (6)
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، ْد َصهَّاُهْم ِمْن اْلَأْكَداِر، َفَيُكوُن َقَوَحِقيَقُة اِلاْصِطَهاِء: اْفِتَعاٌل ِمْن التَّْصِهَيِة
، َوَلا ُيْنَتَقُض َهَذا ِبَما إَذا اْخَتَلُهوا َفَيُكوُنوَن ُمَصهَّْيِن ِمْنُه، ْكَداِرَواْلَطَطُأ ِمْن اْلَأ

، ِلَأنَّ ُمَطاَلَهَتُه اْلَكَدر؛ ُكوُن َقْوُل َبْعِضِهْم َكَدًرا، َفَلا َيُهْمَأنَّ اْلَحقَّ َلْم َيْعُدِل
َوَبَياَنُه ُيِزيُل َكْوَنُه َكَدًرا ِبِطَلاِف َما إَذا َقاَل َبْعُضُهْم َقْوًلا َوَلا ُيَطاِلُف ِفيِه َفَلْو 

، َوَهَذا ِلَأنَّ ِخَلاَف َبْعِضِهْم اْلَكَدِردٌّ َلَكاَن َحِقيَقَة ، َوَلْم َيُردَُّه َراَكاَن َقْوًلا َباِطًلا
ُه َعْن َحِقيَقِة ِفي َبْعِض ُأُموِرِه  َفِإنََّها َلا ُتْطِرُج ×ِلَبْعٍض ِبَمْنِزَلِة ُمَتاَبَعِة النَِّبيِّ 

 . (1)قاله ابن القيم. اِلاْصِطَهاِء
ُمَحمَُّد ْبُن : َحدََّثَنا ما رواه البطاري يف صحيحه قال :ومن األدلة أيضا

-اللَِّه َأْخَبَرَنا ُسْهَياُن َعْن َمْنُصوٍر َعْن ِإْبَراِهيَم َعْن َعِبيَدَ  َعْن َعْبِد  ،َكِثرٍي
َخْيُر النَّاِس َقْرِنى، ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهْم، ) :َقاَل ×َعِن النَِّبىِّ  -رضى اهلل عنه 

َواٌ  َتْسِبُق َشَهاَدُ  َأَحِدِهْم َيِميَنُه، َوَيِميُنُه ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهْم، ُثمَّ َيِجىُء َأْق
ي نابعة من خريية ، وهريية خريية االعتقاد والعملوهذه اخل ،(2)(َشَهاَدَتُه

الههم والتأصيل، فأفاد ذلك أنهم خري األمة فهما، وأزكاها علما، وأعمقها 
عليه من ، وهذا ينتج أن من بعدهم جيب أن يكون على ما كانوا تأصيال

)َفَأْخَبَر  :قال ابن القيم ،م والعمل، وإال فما هو إال الضالل والتيهلالع
َباٍب  ، َوَذِلَك َيْقَتِضي َتْقِدمَيُهْم ِفي ُكلِّاْلُقُروِن َقْرَنُه ُمْطَلًقا َأنَّ َخْيَر ×النَِّبيُّ 

، َفَلا َيُكوُنوَن َخْيَر َخْيًرا ِمْن َبْعِض اْلُوُجوِه ، إلَّا َلْو َكاُنواِمْن َأْبَواِب اْلَطْيِر
َجاَز َأْن ُيْطِطَئ الرَُّجُل ِمْنُهْم ِفي ُحْكٍم َوَساِئُرُهْم َلْم  َفَلْو ،اْلُقُروِن ُمْطَلًقا

                                                 

 .(4/100) :إعال  املوقعني عن رب العاملني (1)
 تقد  خترجيه. (2)
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ْن َلِزَ  َأ -، َوَأْخَطُئوا ُهْم َر ِبالصََّواِب َمْن َبْعَدُهْمَوِإنََّما َظَه -ُيْهُتوا ِبالصََّواِب 
؛ ِلَأنَّ اْلَقْرَن اْلُمْشَتِمَل َعَلى ِمْنُهْم ِمْن َذِلَك اْلَوْجِه َيُكوَن َذِلَك اْلَقْرُن َخْيًرا

، ُثمَّ َهَذا َيَتَعدَُّد ى اْلَطَطِأ ِفي َذِلَك اْلَهنِّالصََّواِب َخْيٌر ِمْن اْلَقْرِن اْلُمْشَتِمِل َعَل
َيُجوُز ِعْنَدُه   َلْيَس ِبُحجٍَّة َقْوُل الصََّحاِبّي :وُلِفي َمَساِئَل َعِديَدٍ   ِلَأنَّ َمْن َيُق

ْم ، َوَلَل ِفيَها الصََّحاِبيُّ َقْوًلاَأْن َيُكوَن َمْن َبْعَدُهْم َأَصاَب ِفي ُكلِّ َمْسَأَلٍة َقا
ْأِتي ، َوَمْعُلوٌ  َأنَّ َهَذا َيَهَذا الصََّواُب الصََّحاَبَة ، َوَفاَتُيَطاِلْهُه َصَحاِبيٌّ آَخُر

، َفَكْيَف َيُكوُنوَن َخْيًرا ِممَّْن َبْعَدُهْم َتُهوُق اْلَعدَّ َواْلِإْحَصاَءِفي َمَساِئَل َكِثرَيٍ  
ْحَصاَء ِممَّا َوَقْد اْمَتاَز اْلَقْرُن الَِّذي َبْعَدُهْم ِبالصََّواِب ِفيَما َيُهوُق اْلَعدَّ َواْلِإ

 ،لصََّواِب َأْكَمُل اْلَهَضاِئِلَة اْلِعْلِم َوَمْعِرَفَة ا؟ َوَمْعُلوٌ  َأنَّ َفِضيَلَأْخَطُئوا ِفيِه
 َأو ،َأيُّ َوْصَمٍة َأْعَظُم ِمْن َأْن َيُكوَن الصِّدِّيُق َوَأْشَرُفَها، َفَيا ُسْبَحاَن اللَِّه

ْو ُعَباَدُ  َأ ،َأْو َسْلَماُن اْلَهاِرِسيُّ ،َأْو اْبُن َمْسُعوٍد ،َأْو َعِليٌّ ،َأْو ُعْثَماُن ،اْلَهاُروُق
ْبُن الصَّاِمِت  َوَأْضَراُبُهْم َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َقْد َأْخَبَر َعْن ُحْكِم اللَِّه َأنَُّه َكْيَت 

، َوَلْم َيْشَتِمْل َقْرُنُهْم َعَلى َناِطٍق َكْيَت ِفي َمَساِئَل َكِثرَيٍ ، َوَأْخَطَأ ِفي َذِلَكَو
ي َحتَّى َتِبَع َمْن َبْعَدُهْم َفَعَرُفوا ُحْكَم اللَِّه الَِّذِبالصََّواِب ِفي ِتْلَك اْلَمَساِئِل 

؟ ُسْبَحاَنك ْخَطَأُه ُأوَلِئَك اْلَأِئمَُّة، َوَأَصاُبوا اْلَحقَّ الَِّذي َأَجِهَلُه ُأوَلِئَك السَّاَدُ 
 .(1) َهَذا ُبْهَتاٌن َعِظيٌم(

: وعظنا قال ،رضي اهلل تعاىل عنه حديث العرباض بن سارية :ومن األدلة
: يا القلوب وذرفت منها العيون فقلنا موعظة وجلت منها ×رسول اهلل 

أوصيكم بتقوى اهلل عز ) :قال ،رسول اهلل كأنها موعظة مود، فأوصنا
                                                 

 .(4/104) :إعال  املوقعني عن رب العاملني (1)
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 ىفإنه من يعش منكم فسري ،والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد ،وجل
فعليكم بسنيت وسنة اخللهاء الراشدين املهديني عضوا عليها  ،اختالفاكثريا

وهذا أمر  ،(1)(وإياكم وحمدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة ،بالنواجذ
والعمل  واألخذ مبا هم عليه من العقيد  ،باتبا، سبيل اخللهاء الراشدين

ر املطلق عن القرينة يهيد وقد تقرر يف األصول: أن األم ،، وهو أمروالههم
 .الوجوب، فههمهم حجة، واحلجة ال جيوز خمالهتها

النجوُ  َأمنٌة للسماِء، فإذا ذهبِت النجُوِ ، َأتى ) ×:: قوله ومن األدلة
فإذا ذهبُت َأَتى َأْصَحاِبى ما  ،ابىالسماَء ما ُتوعُد، وَأنا َأَمنٌة أَلْصَح

ُيوعدوَن، وَأْصَحابى َأمنٌة أُلمَِّتى، فِإذا ذهب أصحابى أتى ُأِمتى ما 
فأفاد هذا أن الههم الذي سار عليه سلف األمة هو الههم  ،(2)(ُيوَعُدون

ما غاب هذا الههم عن األمة فإنه سيأتيها ما توعد من  متى احلق، وأنه
، فال تزال األمة خبري ما متسكت بههم سلهها عبالهنت والقالقل والزوا

، وهذا يهيدك أن االعتصا  والتمسك ×الصاحل من أصحاب حممد 
وأمان من الضاللة  ،بهديهم يف الههم والتأصيل واهلدى أمان من اهلالك

وأن من دعا األمة إىل نبذ ما كان عليه السلف الصاحل فإنه سا، يف  ،والتيه
سيكون حجيجه يو  القيامة نيب هذه األمة و ،األمة بقوله هذا هالك

                                                 

 :يف العلم رقم ، والرتمذي(4607رقم )، لزو  السنة ، بابأبو داود يف السنةرواه  (1)
، 4/126) :وأخرجه أمحد يف املسند وقال: )حديث حسن صحيح(،، 16باب  :(2678)

 باب اتبا، سنة اخللهاء الراشدين. (42) :يف املقدمة رقم ه، وابن ماج(127
أمان × ، كتاب فضائل الصحابة رضي اهلل عنهم، باب بيان أن بقاء النيب مسلمأخرجه  (2)

 .(2531ألصحابه... رقم: )
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)َوَوْجُه اِلاْسِتْدَلاِل ِباْلَحِديِث َأنَُّه َجَعَل  :قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل.×
ِ  إَلى ، َوَكِنْسَبِة النُُّجوَكِنْسَبِتِه إَلى َأْصَحاِبِه ِنْسَبَة َأْصَحاِبِه إَلى َمْن َبْعَدُهْم

، َوِمْن اْلَمْعُلوِ  َأنَّ َهَذا التَّْشِبيَه ُيْعِطي ِمْن ُوُجوِب اْهِتَداِء اْلُأمَِّة ِبِهْم السََّماِء
، َوَأْيًضا َأْهِل اْلَأْرِض ِبالنُُّجوِ  َوَنِظرُي اْهِتَداِء ×َما ُهَو َنِظرُي اْهِتَداِئِهْم ِبَنِبيِِّهْم 

، َفَلْو َجاَز َأْن ًزا ِمْن الشَّرِّ َوَأْسَباِبِه، َوِحْرَمَنًة َلُهْمْيَن اْلُأمَِّة َأَفِإنَُّه َجَعَل َبَقاَءُهْم َب
ُيْطِطُئوا ِفيَما َأْفَتْوا ِبِه َوَيْظَهَر ِبِه َمْن َبْعَدُهْم َلَكاَن الظَّاِفُروَن ِباْلَحقِّ َأَمَنًة 

 .(1)، َوَهَذا ِمْن اْلُمَحاِل(َلُهْم ِللصََّحاَبِة َوِحْرًزا
إن اهلل اختار أصحابى على العاملني، سوى ) ×:قوله  :ومن األدلة أيضا

وعثمان،  ،أربعة أبا بكر، وعمر يمن أصحاب يالنبيني واملرسلني، واختار ل
 كلهم خري، يأصحاب قال يف ،يفجعلهم أصحاب ،وعليًا رضي اهلل عنهم

 ،أربعة قرون، القرن األول ختار من أميتاعلى األمم، و وأختار أميت
، وهذه اخلريية واالختيار الرباني يهيدك أن ما (2)(والثالث، والرابع ،يوالثان

 ،يتبع من فهم غريهم املطالف هلم هم عليه من الههم أصح وأحق أن
إن اهلل ): يث قائاًلويؤكد ابن مسعود رضي اهلل عنه ما سبق من اآلية واحلد

خري قلوب العباد، فاصطهاه  ×فوجد قلب حممد  قلوب العباد نظر يف

                                                 

 .(4/105) :إعال  املوقعني عن رب العاملني (1)
يف األصبهاني أبو نعيم (، و1153) :، رقم(4/1680) :الشريعةيف آلجري رواه ا (2)

جممع الزوائد ومنبع اهليثمي يف (، و228) :، رقم173: ـفضائل اخللهاء الراشدين ص
 (.ورجاله ثقات، ويف بعضهم خالف) :، وقال(10/16) :الهوائد
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قلوب العباد بعد قلب حممد فوجد قلوب  لنهسه وابتعثه برسالته، ثم نظر يف
 .(1) (يقاتلون عن دينه ×أصحابه خري قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه 

َلا َتُسبُّوا ) ×: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َعْن َأِبي َسِعيٍد َقاَل :ومن األدلة أيضا
َأْنَهَق ِمْثَل ُأُحٍد َذَهًبا َما َبَلَغ ُمدَّ َأَحِدِهْم َوَلا َأْصَحاِبي  َفَلْو َأنَّ َأَحَدُكْم 

َوَهَذا ِخَطاٌب ِمْنُه ِلَطاِلِد ْبِن  ،(1)(َفَوَالَِّذي َنْهِسي ِبَيِده) :َوِفي َلْهٍظ ،(2)(َنِصيَهُه

                                                 

وهو  -إسناده حسن من أجل عاصم (، و3600، رقم: )(6/84): سنداملأخرجه أمحد يف  (1)
، فمن -وهو ابن عياش -، وبقية رجاله ثقات رجال الشيطني غري أبي بكر -ابن أبي النجود

 .تهمقدمرجال البطاري، وأخرج له مسلم يف 
( من طريق أبي بكر بن 8582) :، والطرباني يف الكبري)زوائد( ،(130) :وأخرجه البزار

 عياش، بهذا اإلسناد. قال البزار: رواه بعضهم عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد اهلل.
 .(رجاله موثقون)، وقال: (178-1/177) :وأورده اهليثمي يف ااجممع

، من طرق عن (105) :، والبغوي يف شرح السنة(246) :وأخرجه بنحوه الطيالسي
 أبي وائل، عن عبد اهلل. عاصم، عن املسعودي، عن

 .(67-5/66) :وأورد طرقه الدارقطين يف العلل
يف إسناده أبو و، (4/165) :وقد روي حنوه مرفوعا من حديث أنس عند اخلطيب يف تارخيه

داود سليمان بن عمرو النطعي، قال البطاري: مرتوك، وقال حييى بن معني: معروف بوضع 
ألحد أن يروي عنه. وقد ذكره ابن اجلوزي يف العلل  احلديث، وقال يزيد بن هارون: ال حيل

 (، وقال: هذا احلديث إمنا يعرف من كال  ابن مسعود.452) :املتناهية
 انظر تعليق األرنؤوط على جامع األصول عند هذا احلديث.

لو كنت متطذا خليال، رقم: × ، كتاب املناقب، باب قول النيب البطاريأخرجه  (2)
 :رقم ،باب وحريم سب الصحابة رضي اهلل عنهم ،فضائل الصحابةمسلم يف (، و3673)
(2540). 
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ُمدُّ َأَحِد َأْصَحاِبِه َأْو ، َفِإَذا َكاَن ِة اْلُحَدْيِبَيِة َواْلَهْتِحاْلَوِليِد َوِلَأْقَراِنِه ِمْن ُمْسِلَم
، َوَأْضَراِبِه ِمْن ٍد َذَهًبا ِمْن ِمْثِل َخاِلٍدَنِصيُهُه َأْفَضَل ِعْنَد اللَِّه ِمْن ِمْثِل ُأُح

َوَيْظَهَر ِبِه َمْن َأْصَحاِبِه َفَكْيَف َيُجوُز َأْن َيْحِرَمُهْم اللَُّه الصََّواَب ِفي اْلَهَتاَوى 
 .(2)قاله ابن القيم .َأْبَيِن اْلُمَحاِل َهَذا ِمْن ؟َبْعَدُهْم

إنَّ اللََّه َنَظَر ِفي ): وٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل: ما رواه اْبِن َمْسُعومن األدلة أيضا
، ُثمَّ َنَظَر مٍَّد َخْيَر ُقُلوِب اْلِعَباِد، َفَبَعَثُه ِبِرَساَلِتِهُقُلوِب اْلِعَباِد َفَوَجَد َقْلَب ُمَح

ُقُلوِب اْلِعَباِد َبْعَد َقْلِب ُمَحمٍَّد َفَوَجَد ُقُلوَب َأْصَحاِبِه َخْيَر ُقُلوِب اْلِعَباِد ِفي 
 ا َفُهَو ِعْنَد اللَِّه، َفَما َرآُه اْلُمْسِلُموَن َحَسًنِة َنِبيِِّه َوُنْصَرِ  ِديِنِهَفاْخَتاَرُهْم ِلُصْحَب

 َوِمْن اْلُمَحاِل َأْن، (3) (ُهَو ِعْنَد اللَِّه َقِبيٌحا َف، َوَما َرآُه اْلُمْسِلُموَن َقِبيًحَحَسٌن
َوَيْظَهَر ِبِه  ×ُيْطِطَئ اْلَحقَّ ِفي ُحْكِم اللَِّه َخْيُر ُقُلوِب اْلِعَباِد َبْعَد َرُسوِل اللَِّه 

ُهْم َفِإمَّا ، َوَأْيًضا َفِإنَّ َما َأْفَتى ِبِه َأَحُدُهْم َوَسَكَت َعْنُه اْلَباُقوَن ُكلَُّمْن َبْعَدُهْم
، َفِإْن َكاُنوا َقْد َرَأْوُه يًحاَأْو َيُكوُنوا َقْد َرَأْوُه َقِب ،َأْن َيُكوُنوا َقْد َرَأْوُه َحَسًنا

، َوَلْم ُيْنِكُروُه َلْم َتُكْن َكاُنوا َقْد َرَأْوُه َقِبيًحا ، َوِإْنا َفُهَو َحَسٌن ِعْنَد اللَِّهَحَسًن
، ْم َخْيًرا ِمْنُهْم َوَأْعَلَم، َوَكاَن َمْن َأْنَكَرُه َبْعَدُهِمْن َخْيِر ُقُلوِب اْلِعَباِد ُقُلوُبُهْم

 .(4)قاله ابن القيم .َهَذا ِمْن َأْبَيِن اْلُمَحاِلَو

                                                                                                                        

 :رقم ،باب وحريم سب الصحابة رضي اهلل عنهم ،مسلم يف فضائل الصحابةصحيح  (1)
(2540). 
 .(4/105) :إعال  املوقعني عن رب العاملني (2)
 تقد  خترجيه. (3)
 .(4/106) :إعال  املوقعني عن رب العاملني (4)
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: َما َرَواُه اْلِإَماُ  َأْحَمُد َوَغْيُرُه َعْن اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه ومن األدلة
رَّ ؛ َفِإنَُّهْم َكاُنوا َأَب×َمْن َكاَن ُمَتَأسًِّيا َفْلَيَتَأسَّ ِبَأْصَحاِب َرُسوِل اللَِّه )َقاَل: 

َهِذِه اْلُأمَِّة ُقُلوًبا، َوَأْعَمَقَها ِعْلًما، َوَأَقلََّها َتَكلًُّها، َوَأْقَوَمَها َهْدًيا، َوَأْحَسَنَها 
ُهْم، ، َوِإَقاَمَة ِديِنِه َفاْعِرُفوا َلُهْم َفْضَلَنِبيِِّه ْم اللَُّه ِلُصْحَبِة، َقْوٌ  اْخَتاَرُهَحاًلا

 .(1)(ا َعَلى اْلُهَدى اْلُمْسَتِقيِم، َفِإنَُّهْم َكاُنوَواتَِّبُعوا آَثاَرُهْم
رَّ َهِذِه اْلُأمَِّة ُقُلوًبا، َوَأْعَمَقَها ِعْلًما، َوَأَقلََّها َوِمْن اْلُمَحاِل َأْن َيْحِرَ  اللَُّه َأَب 

ُيَوفَِّق َلُه َمْن َبْعَدُهْم. قاله ابن ، َوَأْقَوَمَها َهْدًيا الصََّواَب ِفي َأْحَكاِمِه َوَتَكلًُّها
 .(2)القيم

ْبِن اْلَيَماِن  ، َوَأُبو ُنَعْيٍم َوَغْيُرُهَما َعْن ُحَذْيَهَةَما َرَواُه الطََّبَراِنيُّ :ومن األدلة
، َفَوَاللَِّه َلِئْن اْسَتَقْمُتْم ا َطِريَق َمْن َكاَن َقْبَلُكْمُخُذو اْلُقرَّاِءَيا َمْعَشَر )َأنَُّه َقاَل: 

، َوَلِئْن َتَرْكُتُموُه َيِميًنا َوِشَماًلا َلَقْد َضَلْلُتْم َضَلاًلا ْد ُسِبْقُتْم َسْبًقا َبِعيًداَلَق
َطِريِق َمْن َسَبَق إَلى  ، ِفي َغْيِرُمَحاِل َأْن َيُكوَن الصََّواُبَوِمْن اْل .(3)(َبِعيًدا

 .(1)اله ابن القيمق .ُكلِّ َخْيٍر َعَلى اْلِإْطَلاِق

                                                 

 :شرح السنة للبغوي(، و1810) :، رقم(2/947) للقرطيب: جامع بيان العلم وفضله (1)
 :واهلروي ورقة (2/97) :أبو عمر بن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله، و(1/214)
وفيه من طريق ) (:1/292) :امع األصولقال عبد القادر األرنؤوط يف وحقيقه جل (،86)

 .(قتاد  عنه؛ فهو منقطع
 .(4/106) :إعال  املوقعني عن رب العاملني (2)
، (9/126) :املعجم الكبريوالطرباني يف (، 10) :، رقم(1/36) رواه ابن وضاح يف البد،: (3)

، (1/16) :الزهد والرقائق البن املبارك والزهد لنعيم بن محاد(، واملروزي يف 8633) :رقم
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 اْقَتُدوا ِبَاللََّذْيِن ِمْن) ×:: َقاَل َرُسوُل اللَِّه حديث ُحَذْيَهَة َقاَل :ومن األدلة
ْبِن ُأ ِّ ، َوَتَمسَُّكوا ِبَعْهِد اَبْعِدي َأِبي َبْكٍر َوُعَمَر، َواْهَتُدوا ِبَهْدِي َعمَّاٍر

 .تدالل به هو عني القول فيما قبلهووجه االس .(2)(َعْبٍد
: َما َرَواُه ُمْسِلٌم ِفي َصِحيِحِه ِمْن َحِديِث َعْبِد اللَِّه ْبِن َرَباٍح َعْن ومن األدلة

 ،(3) (إْن ُيِطْع اْلَقْوُ  َأَبا َبْكٍر َوُعَمَر َيْرُشُدوا) :َقاَل ×َأِبي َقَتاَدَ  َأنَّ النَِّبيَّ 
ْفَتْوا ، َفَلْو َأْشَد ُمَعلًَّقا ِبَطاَعِتِهَما، َفَجَعَل الرَُّحِديِث اْلِميَضَأِ  الطَِّويِلَوُهَو ِفي 

قاله ابن  .اَن الرُّْشُد ِفي ِخَلاِفِهَماَوَأَصاَبُه َمْن َبْعَدُهْم َلَك ِباْلَطَطِأ ِفي ُحْكٍم
 .(4)القيم

 :، وفيهطرقهبو حديث صحيح ، وهحديث االفرتاق املشهور :ومن األدلة
،  ، كلها يف النار إال واحدهذه األمة على ثالث وسبعني فرقة وستهرتق)

                                                                                                                        

(، واملتقي اهلندي 494) :، رقم(1/301) :الرتغيب والرتهيب(، وقوا  السنة يف 47رقم: )
 (.29421) :، رقم(10/272) :كنز العمال يف 

 .(4/106) :إعال  املوقعني عن رب العاملني (1)
( يف املناقب، باب يف مناقب عمار بن ياسر رضي اهلل عنه، 3804) :رقمرواه الرتمذي ب (2)

، وقال الرتمذي: (75/ 3) :، واحلاكم(402و 399)و(، 385/ 5) :ورواه أمحد يف املسند
 (.هذا حديث حسن)
 باب استحباب قضاء الصال  الهائتة: املساجد ومواضع الصال ، ، كتابمسلمأخرجه  (3)
 .(681) :، رقم(1/472)
 .(4/107) :إعال  املوقعني عن رب العاملني (4)
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 :، كما يف الرواية األخرىواملقصود األول هم الصحابة .(1)(وهي اجلماعة
ووجه الداللة منه  .(2)(من كان على مثل ما أنا عليه اليو  وأصحابي)

 .واضحة
أن طريق الههم على : اإلمجا،، فقد أمجع أهل السنة واجلماعة ومن األدلة

الصحيح ألدلة الكتاب والسنة هو أن تههم كما فهمها سلف األمة 
قال ابن تيمية رمحه  ،وأئمتها، وقد نقل اإلمجا، غري واحد من أهل العلم

هي دين اإلسال  الذي َبعث  -أي أهل السنة واجلماعة  -)وطريقتهم  :اهلل
َتهرتق على ثالث ) :أن أمته ×، لكن ملا أخرب النيب ×اهلل به حممدا 

 ×وهي اجلماعة، ويف حديث عنه  ،(وسبعني فرقة كلها يف النار ِإاّل واحد 
 صار (هم َمْن كان على ِمثل ما أنا عليه اليو  وأصحابي) :أنه قال

، هم أصحاب السنة اخلالص عن الشوب املتمسكون باإِلسال  احملض
ومنهم أعال  اهلدى ، واجلماعة، وفيهم الصدِّيقون، والشهداء والصاحلون

                                                 

( يف 2642) :( يف السنة، باب شرح السنة، والرتمذي رقم4596) :رواه أبو داود رقم (1)
حديث أبي هرير  حسن )اإلميان، باب ما جاء يف افرتاق هذه األمة، وقال الرتمذي: 

 (.صحيح
( قال: حدثنا 4596) :قال: حدثنا حممد بن بشر. وأبو داودف( 2/332) :أمحدوأخرجه  

بي شيبة. قال: ( قال:حدثنا أبو بكر بن أ3991) ه:د. وابن ماجوهب بن بقية، عن خال
( قال: حدثنا احلسني بن حريث أبو عمار. قال: 2640) :والرتمذي ،بن بشرحدثنا حممد 

 حدثنا الهضل بن موسى.
( يف اإلميان، باب ما جاء يف افرتاق هذه األمة، ويف سنده 2643رقم )رواه الرتمذي:  (2)

 .زياد بن أنعم األفريقي، وهو ضعيفعبد الرمحن بن 
 .( نعرفه مثل هذا إال من هذا الوجههذا حديث حسن غريب مهسر، ال)قال الرتمذي:  
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، وفيهم املناقب املأثور ، والهضائل املذكور  ، وأولوومصابيح الدجى
وهم الطائهة  ،على هدايتهم ودرايتهم األبدال األئمة الذين أمجع املسلمون

طائهٌة من أميت على احلق  ال تزال) ×:املنصور  الذين قال فيهم النيب 
 .(2) (1)(، ال يضرُّهم من َخذهلم وال من َخالههم حتى َتقو  الساعةظاهرين

 وديانتنا اليت ،قولنا الذي نقول به) :وقال األشعري رمحه اهلل تعاىل يف اإلبانة
روي ، وما ×حممد  سنة نبيناب، وعز وجل : التمسك بكتاب ربناندين بها

 .(3)(ديثعني، وأئمة احلالصحابة والتابالساد  عن 
)فإن الصحابة والتابعني واألئمة إذا كان  :وقال ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل 

هلم يف تهسري اآلية قول وجاء قو  فسروا اآلية بقول آخر ألجل مذهب 
حابة والتابعني هلم بإحسان اعتقدوه، وذلك املذهب ليس من مذاهب الص

ويف اجلملة  ،وغريهم من أهل البد، يف مثل هذاصاروا مشاركني للمعتزلة 
من َعَدل عن مذاهب الصحابة والتابعني وتهسريهم إىل ما خيالف ذلك كان 

فاملقصود بيان  ،إن كان جمتهًدا مغهوًرا له خطؤهخمطًئا يف ذلك، بل مبتدًعا و
وحنن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة  ،صوابرق الطرق العلم وأدلته، وط

والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتهسريه ومعانيه، كما أنهم أعلم 
                                                 

ال تزال طائهة من أميت ): ×االعتصا ، باب قول النيب  ، كتابالبطاريأخرجه  (1)
الزكا ، باب النهي عن املسألة،  كتابومسلم  (،7311رقم: ) ،(ظاهرين على احلق يقاتلون

(، على احلق ال تزال طائهة من أميت ظاهرين): ×ويف اإلمار ، باب قوله  ،(1037) :رقم
 (.1920رقم: )

 .(3/159) :جممو، الهتاوى (2)
 .20: ـص ألبي احلسن األشعري اإلبانة عن أصول الديانة (3)
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، فمن خالف قوهلم وفسر القرآن ×باحلق الذي بعث الّله به رسوله 
  .(1)خبالف تهسريهم فقد أخطأ يف الدليل واملدلول مجيًعا(

يف االعتقاد إال وهو يبين كتابه على فهم ابا صنف تَّـبل إنك ال تكاد جتد َك
يوصي باألخذ به وحيذر من ، وة من الصحابة والتابعني وتابعيهمسلف األم

شرح  أصول اعتقاد أهل ) :املسمىكتاب الاللكائي  ولو نظرت يف ،خمالهته
ة( تالس)ـب :، ويف الكتب املسما (الشريعة لآلجري) :ويف كتاب ،(السنة

وقد تقرر  ،اعات القطعية املنقولة بالتواترمن اإلمج لعرفت أن هذا اإلمجا،
ووحر   ،واملصري إليها ،يف القواعد أن اإلمجا، حجة شرعية جيب اتباعها

، فإن  كل اعد  فهي كثري  جدا ال تكاد وحصر، وأما فرو، هذه القخمالهتها
 سببي بفإمنا أتمن خلف العقيد  الصحيحة املتهقة مع الكتاب والسنة 

  :فنقول ،، ونضرب لك مجال منهاههم السلف الصاحلخمالهته ل
: مذهب سلف األمة وأئمتها يف باب األمساء والصهات ينص الفرع األول

أو مساه به رسوله  ،على أننا نثبت هلل تعاىل كل ما مسى به نهسه يف كتابه
أو وصهه به رسول اهلل  ،، ونصف اهلل تعاىل مبا وصف به نهسه يف كتابه×
، وننهي عنه جل وعال كل ما نهاه عن نهسه من يف صحيح سنته ×

يف صحيح سنته، من  ×أو نهاه عنه رسوله  ،األمساء والصهات يف كتابه
، ألن اهلل تعاىل ليس غري وحريف وال تعطيل، ومن غري تكييف وال متثيل

، ، فإثبات أهل السنة واجلماعة ال متثيل فيهالسميع البصريكمثله شيء وهو 
مذهب قائم على اإلثبات بال متثيل، ، فهو هم وتنزيههم ال تعطيل فيهونهي

                                                 

 .(13/361) البن تيمية: جممو، الهتاوى (1)
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، فأهل السنة  هكذا هو فهم أهل السنة واجلماعة ،وعلى التنزيه بال تعطيل
ن ال ميكن أ تعاىل لنهسه من األمساء والصهات يههمون أن ما أثبته اهلل

ن أن ، وما نهاه عن نهسه منها ال ميكيكون كما هو من خصائص احملدثات
بو أ، قال املهضي إىل إنكار ما ثبت به النصيكون مصحوبا بالتعطيل 

)َفَأمَّا اْلَأوَُّل َوُهَو )التَّْوِحيُد ِفي الصَِّهاِت  :العباس بن تيمية رمحه اهلل تعاىل
ِبِه ِبَما َوَصَهْتُه َو ،َفاْلَأْصُل ِفي َهَذا اْلَباِب َأْن ُيوَصَف اللَُّه ِبَما َوَصَف ِبِه َنْهَسُه

 ،َوَيْنِهي َعْنُه َما َنَهاُه َعْن َنْهِسِه ،؛ َفُيْثِبُت ِللَِّه َما َأْثَبَتُه ِلَنْهِسِهُرُسُلُه َنْهًيا َوِإْثَباًتا
َوَقْد ُعِلَم َأنَّ َطِريَقَة َسَلِف اْلُأمَِّة َوَأِئمَِّتَها إْثَباُت َما َأْثَبَتُه ِمْن الصَِّهاِت ِمْن َغْيِر 

َوَكَذِلَك َيْنُهوَن َعْنُه َما َنَهاُه  ،َوِمْن َغْيِر َتْحِريٍف َوَلا َتْعِطيٍل ،َتْمِثيٍل َتْكِييٍف َوَلا
َلا ِفي َأْسَماِئِه َوَلا  لصَِّهاِت ِمْن َغْيِر إْلَحاٍدَعْن َنْهِسِه َمَع إْثَباِت َما َأْثَبَتُه ِمْن ا

ْلِحُدوَن ِفي َأْسَماِئِه َوآَياِتِه َكَما َقاَل َفِإنَّ اللََّه َتَعاَلى َذ َّ الَِّذيَن ُي ،ِفي آَياِتِه

 چڇ  چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄچ :َتَعاَلى

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤچ :ىَوَقاَل َتَعاَل ،(1)چڍ        ڇ ڇ ڇ

 ڌ    ڍ  ڇڍ ڇ ڇ چڇ چ چ    چ ڃ ڃ ڃ    ڃ ڄ ڄ  ڄ ڦڄ ڦ

ِي َفَطِريَقُتُهْم َتَتَضمَُّن إْثَباَت اْلَأْسَماِء َوالصَِّهاِت َمَع َنْه ،(2)چڎ ڌ
: َكَما َقاَل َتَعاَلى ،َوَتْنِزيًها ِبَلا َتْعِطيٍل ،إْثَباًتا ِبَلا َتْشِبيٍه ُمَماَثَلِة اْلَمْطُلوَقاِت

                                                 

 .180األعراف:  (1)
 .40فصلت:  (2)



 

 94 
 

       ٿ ٺچ :َفِهي َقْوِلِه، (1)چٹ ٹ    ٿ  ٿٿ       ٿ ٺچ

َردٌّ  چٹ ٹ    ٿچ :َوَقْوُلُه ،ِللتَّْشِبيِه َوالتَّْمِثيِلَردٌّ  چٿ
  .(2) ِلْلِإْلَحاِد َوالتَّْعِطيِل(

)َوِلَهَذا َكاَن َمْذَهُب َسَلِف اْلُأمَِّة َوَأِئمَِّتَها إْثَباُت َما  :وقال رمحه اهلل تعاىل
 .(3) َوَنْهُي ُمَماَثَلِتِه ِبَشْيِء ِمْن اْلَمْطُلوَقاِت( ،َوَصَف ِبِه َنْهَسُه ِمْن الصَِّهاِت

)َوِجَماُ، اْلَقْوِل ِفي إْثَباِت الصَِّهاِت ُهَو اْلَقْوُل ِبَما َكاَن  :وقال رمحه اهلل تعاىل
َما َوِب ،َوُهَو َأْن ُيوَصَف اللَُّه ِبَما َوَصَف ِبِه َنْهَسُه ،َعَلْيِه َسَلُف اْلُأمَِّة َوَأِئمَُّتَها

َوالتَّْكِييِف  َوُيَصاُن َذِلَك َعْن التَّْحِريِف َوالتَّْمِثيِل ،َوَصَهُه ِبِه َرُسوُلُه
َوَلا ِفي  ،؛ َفِإنَّ اللََّه َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َلا ِفي َذاِتِه َوَلا ِفي ِصَهاِتِهَوالتَّْعِطيِل

ِبِصَهاِت َمْطُلوَقاِتِه  َمثََّل ِصَهاته َوَمْن ،ِصَهاته َكاَن ُمَعطًِّلا ىَفَمْن َنه ،َأْفَعاِلِه
َواْلَواِجُب إْثَباُت الصَِّهاِت َوَنْهُي ُمَماَثَلِتَها ِلِصَهاِت اْلَمْطُلوَقاِت  ،َكاَن ُمَمثًِّلا

       ٿ ٺچ :َوَتْنِزيًها ِبَلا َتْعِطيٍل َكَما َقاَل َتَعاَلى ،إْثَباًتا ِبَلا َتْشِبيٍه

َردٌّ َعَلى  چٹ ٹ    ٿچ، َفَهَذا َردٌّ َعَلى اْلُمَمثَِّلِة ،چٿٿ
  .(4)َفاْلُمَمثُِّل َيْعُبُد َصَنًما َواْلُمَعطُِّل َيْعُبُد َعَدًما( ،اْلُمَعطَِّلِة

                                                 

 .11الشورى:  (1)
 .(3/4) :جممو، الهتاوى (2)
 . (3/74) :جممو، الهتاوى (3)
 .(6/515) :جممو، الهتاوى (4)
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)َوَمْذَهُب َسَلِف اْلُأمَِّة َوَأِئمَِّتَها َأْن ُيوَصَف اللَُّه ِبَما  :وقال رمحه اهلل تعاىل
َوِمْن  ،َسُه َوِبَما َوَصَهُه ِبِه َرُسوُلُه ِمْن َغْيِر َتْحِريٍف َوَلا َتْعِطيٍلَوَصَف ِبِه َنْه

َفَلا َيْنُهوَن َعْن اللَِّه َما َأْثَبَتُه ِلَنْهِسِه َوَلا ُيَمثُِّلوَن ِصَهاِتِه  ،ْيِر َتْكِييٍف َوَلا َتْمِثيٍلَغ
َوَلا ِفي  ،َلا ِفي َذاِتِه ،َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌءللََّه َبْل َيْعَلُموَن َأنَّ ا ،ِبِصَهاِت َخْلِقِه

َفَكَما َأنَّ َذاَته َلا ُتْشِبُه الذََّواِت َفِصَهاُتُه َلا ُتْشِبُه  ،َوَلا ِفي َأْفَعاِلِه ،ِصَهاِتِه
  .(1) الصَِّهاِت(

َة اْلُكلِّيََّة )َبْل َعَلى النَّاِس َأْن َيْلَتِزُموا اْلُأُصوَل اْلَجاِمَع :وقال رمحه اهلل تعاىل
 ،َفُيْؤِمُنوَن ِبَما َوَصَف اللَُّه ِبِه َنْهَسُه ،الَِّتي اتََّهَق َعَلْيَها َسَلُف اْلُأمَِّة َوَأِئمَُّتَها

َوِمْن َغْيِر َتْكِييٍف َوَلا  ،َوِبَما َوَصَهُه ِبِه َرُسوُلُه ِمْن َغْيِر َتْحِريٍف َوَلا َتْعِطيٍل
سلف األمة وأئمتها من الصحابة والتابعني  فهذا هو فهم ،(2)َتْمِثيٍل(

، وأهل السنة يقررون هذا الههم يف أئمة اهلدى إىل ساعتنا هذهو ،وأتباعهم
، وكتبهم طافحة بهذا التقرير، فهذا هو فهم باب األمساء والصهات

فإنهم يههمون أن  اغ وحاد عن سبيلهم من أهل البد،، وأما من زالسلف
، صهات ال يكون إال كصهات احملدثاته من الما أضافه اهلل تعاىل لنهس

، فأهل ألمساء يستلز  االتهاق يف الصهاتألنهم يههمون أن االتهاق يف ا
لكن على وجه مياثل صهات التمثيل قالوا: حنن نثبت هلل تعاىل الصهات و

، ه اهلل تعاىل عن مماثلة احملدثات، وأهل التعطيل قالوا: بل حنن ننزاحملدثات
ألنه بين على غري  ،، وكال الههمني باطلاألمساء والصهاتتنزيها ننهي معه 

                                                 

 . (11/480) :جممو، الهتاوى (1)
 .(12/466) :جممو، الهتاوى (2)
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، واملتقرر أن كل فهم خالف هو خمالف لههم سلف األمة وأئمتها، وهدى
 مسائل العقيد  والعمل فهو باطل، وألنه فهم خمالف فهم السلف يف

، (1)چٹ ٹ    ٿ  ٿٿ       ٿ ٺچ: ، فإن اهلل تعاىلللقرآن

 ٹ    ٿ چ :، وقولهرد على املمثلة  چٿ       ٿ ٺچ :فقوله

، فما أثبته اهلل تعاىل لنهسه من األمساء رد على املعطلة چٹ
، فإن من فهم هذا الههم  جيوز أن يههم أنه إثبات مماثلةوالصهات فإنه ال

 ن، ألد خالف الكتاب والسنة وفهم السلف، وما خالف ذلك فهو باطلفق
ليه سلف األمة وقادتها يف العلم والههم الههم الصحيح هو ما جرى ع
، وننزه اهلل ألمساء والصهات إثباتا بال متثيلواإلميان من أننا نثبت هلل تعاىل ا

اثلة املطلوقات تنزيها بال تعطيل، فهذا هو الههم احلق، والقول تعاىل عن مم
، فأهل السنة رمحهم اهلل احلق، واملذهب احلق، وماذا بعد احلق إال الضالل

مماثلة ، ومل ينظروا إىل أدلة نهي نظروا إىل أدلة إثبات الصهات فقطعال مل يت
وا بعضها ، بل نظروا إىل األدلة كلها ومزجاهلل تعاىل للمطلوقات فقط

األمساء والصهات ثابتة ، فأنتج هلم ذلك أن وفهموها حق فهمها  ،ببعض
تعاىل شيئا من هته ، فال متاثل صئق به، ولكن على الوجه الالهلل تعاىل

، فاهلل اهلل أيها األخ الكريم باعتماد هذا الههم الصادق صهات احملدثات
الذي ال أحق منه، وأقسم لك باهلل تعاىل أنه واملذهب الطيب فإنه احلق 

، واهلل يا أخي إنين مشهق عليك أن تتططهك يد الردى وتقع يف شيء احلق

                                                 

 .11الشورى:  (1)
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، هذا مذهب ر قليالكوسة، يا أخي باهلل عليك، تهكمن املذاهب املن
، فأين هذا من مذهب األتبا، األطهار واألئمة األخيارالصحابة الكرا  و

اهلل اهلل يا  ؟ويتهوه مبا ال يهقه ،مبا ال يدري يمن ال يدري ما يقول ويهذ
وال  ،أخي إني واهلل العظيم أريدك أن تكون من أهل النجا  يو  القيامة

اشدد على فهم ، فبدلت تذاد عن احلوض ألنك غريت أوأريدك أن 
ك  ، واعضض على هذا املذهب احلق بنواجذالسلف يف هذا الباب بيديك

، أسأله جل وعال أن يشرح صدرك للحق ،فإني أريد لك اهلداية والرشاد
 .هم السلف الصاحل، واهلل املستعانفوأن يرزقك برد اليقني يف موافقة 

كل ما نهاه اهلل تعاىل عن  املتقرر عند سلف األمة وأئمتها أن :الفرع الثاني
  نهسه فالواجب فيه أمران:

  .نهي ما نهاه اهلل تعاىل عن نهسه -

 ڃ چ :عن نهسه العجز واللغوب يف قوله ىإثبات كمال الضد له، فنه -

 ىونه وقوته جل وعال، ،وما ذلك إال لكمال قدرته, (1)چچ چ  ڃ

ال ذلك إوما , (2)چے ے ھ ھ ھ چ :عن نهسه السنة والنو  يف قوله

 ڳ چ :عن نهسه الظلم يف قوله ىلكمال حياته وقيوميته جل وعال، ونه

وما ذلك إال ، (1)چحخ جخ مح جح چ :وقوله, (3)چڱ ڳ  ڳ

                                                 

 .38ق:  (1)
 .255البقر :  (2)
 .49الكهف:  (3)
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والشريك يف امللك  ،عن نهسه الولد ىوعال، ونه لكمال عدله جل
ما ذلك إال لكمال غناه عن كل أحد، ولكمال ملكه وألوهيته و ،واأللوهية

، وما ن مبعنى الغهلة والذهول عن الشيءعن نهسه النسيا ىلكل شيء، ونه
، وهكذا يف كل ما نهاه ال علمه وإحاطته بكل شيء جل وعالذلك إال لكم

  ، وبه تعلم أنيف صحيح سنته ×أو نهاه عنه رسوله  ،نهسهعن اهلل تعاىل 
، وهو املسمى عن اإلثبات أنه نهي جمرد يالسلف كانوا ال يههمون من النه

، فإن النهي احملض ليس كماال وال مدحا، فالنهي احملض الذي احملض بالنهي
، هكذا فهم أهل  يدخل فيما وصف به نهسه جل وعالال يتضمن ثبوتا ال

، وأما تباعهم وأئمة اهلدىأالسنة والسلف الصاحل من الصحابة والتابعني و
لذي النهي احملض امن زاغ عن هذا الههم فإنهم ال يصهون اهلل تعاىل إال ب

وال مباين وال  ،، فيقولون: اهلل ال داخل العامل وال خارجهال يتضمن ثبوتا
وال  ،، وال حي وال ميت، وال يرى يف اآلخر وال فوق وال وحت ،حمايث

، وإذا نظرت إىل وال  ،موجود وال معدو ، وال يسمع وال يبصر، وال،  وال
 : ته يتضمن عد  خمالهاتهذا النهي وجد
 .ثبت الدليل به من الكتاب والسنة ملااألوىل: أنه نهي 

 .، فهو نهي حمضأنه نهي ال يتضمن ثبوتا الثاني: 
، فإنهم إذا وصهوا إىل القول بأن اهلل تعاىل معدو  : أنه نهي يهضيالثالث 

وصف واالقتصار على ال -أي بالنهي  -اهلل تعاىل إمنا يصهوه بالسلوب 

                                                                                                                        

 .46فصلت:  (1)
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املمثل يعبد صنما،  هل السنة:، ولذلك قال أبالنهي يؤدي إىل هذه النتيجة
 .ملعطل مل يصف ربه إال بالنهي فقط، ألن ا(1)واملعطل يعبد عدما

 : أنه بين على فهم خمالف لههم سلف األمة وأئمتها من الصحابةالرابع 
، واملتقرر أن كل فهم خيالف فهم السلف والتابعني وتابعيهم وأئمة اهلدى

، ×فههم السلف من أصحاب حممد  يف مسائل العقيد  والعمل فإنه باطل،
، وفهم أئمة اهلدى ×وفهم التابعني من أصحاب أصحاب رسول اهلل 

ريراتهم ، وأشرقت بتقممن استضاءت بنور علومهم الظلمات ونور الدجى
ي إمنا هوالنهي ، فهمهم املوروث عنهم يف النهجوانب احليا  علما وعمال

بنوا مذهبهم يف النهي على ، فالسلف رمحهم اهلل تعاىل الذي يتضمن ثبوتا
 ، وأنهمإال ما نهاه اهلل تعاىل عن نهسه أمرين: أنهم ال ينهون عن اهلل تعاىل

، وهذا هو مذهبهم ،مع هذا النهي يعتقدون كمال الضد، فهذا هو فهمهم
 ،، وإياك والههو  الضالةعليه بالنواجذ ضَّبيديك، وُع فاشدد عليه

هم بن صهوان الرتمذي اهلالك من فهو  أمثال اجل واملذاهب اهلالكة
 ، والذي ال يساوي عندنا فلسا،، ومعبد اجلهنى، واجلعد بن درهماملقتول

وال سالمة  ،، ممن ال تعرفهم األمة بصالح احلالومن أمثال فالن وفالن
فكيف يقد  فهم هؤالء املتهوكني الضالني املضلني على فهم  ،املعتقد

؟ وعلى فهم أئمة اهلدى؟ فباهلل عليك يا أخي أي ×أصحاب رسول اهلل 
الههمني تقد ؟ ومع من تريد أن تكون يو  حيشر اهلل تعاىل األولني 

                                                 

 لوامع األنوار البهيةو (،5/196) :جممو، فتاوى ابن تيمية، و153: ـشرح الطحاوية ص (1)
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برد اليقني واآلخرين؟ أسأل اهلل تعاىل أن يشرح صدرك للحق، وأن يرزقك 
أن يريك احلق حقا ويرزقك  ، وأسأله جل وعالمبتابعة السلف الصاحل

، قال ويرزقك اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليهاعه، والباطل باطال بات
)َوَهَذا ُهَو اْلَحقُّ الَِّذي اتََّهَق َعَلْيِه َسَلُف اْلُأمَِّة  :أبو العباس رمحه اهلل تعاىل

َوِإَذا َتَأمَّْلت َذِلَك َوَجْدت ُكلَّ َنْهٍي َلا َيْسَتْلِزُ  ُثُبوًتا ُهَو ِممَّا َلْم  ،َوَأِئمَُّتَها
َفَالَِّذيَن َلا َيِصُهوَنُه إلَّا ِبالسُُّلوِب َلْم ُيْثِبُتوا ِفي اْلَحِقيَقِة  ،لَُّه ِبِه َنْهَسُهَيِصْف ال

َوَكَذِلَك َمْن َشاَرَكُهْم ِفي َبْعِض َذِلَك َكَالَِّذيَن  ،َبْل َوَلا َمْوُجوًدا ،إَلًها َمْحُموًدا
 ،َأْو َلْم َيْسَتِو َعَلى اْلَعْرِش ،َفْوَق اْلَعاَلِم َأْو َلْيَس ،َأْو َلا َيَرى ،َلا َيَتَكلَُّم :َقاُلوا

؛ إْذ ا ِلْلَعاَلِم َوَلا حمايثا َلُهَوَلا ُمَباِيًن ،َوَيُقوُلوَن: َلْيَس ِبَداِخِل اْلَعاَلِم َوَلا َخاِرَجُه
 ِزَمةَأْن ُيوَصَف ِبَها اْلَمْعُدوُ ؛ َوَلْيَسْت ِهَي ِصَهة ُمْسَتْلَهِذِه الصَِّهاُت ُيْمِكُن 

: ادََّعى َذِلَك ِفي اْلَطاِلِق ِصَهَة ُثُبوٍت َوِلَهَذا َقاَل َمْحُموُد ْبُن سبكتكني ِلَمْن
َأْو  ،َوَكَذِلَك َكْوُنُه َلا َيَتَكلَُّم ،َبْيَن اْلَمْعُدوِ َميِّْز َلَنا َبْيَن َهَذا الرَّبِّ الَِّذي ُتْثِبُتُه َو

؛ َبْل َهِذِه الصَِّهاُت ِفيَها َتْشِبيٌه َلُه َمْدٍح َوَلا َكَماٍل َك ِصَهُةَلا َيْنِزُل َلْيَس ِفي َذِل
َفَهِذِه الصَِّهاُت ِمْنَها َما َلا َيتَِّصُف ِبِه إلَّا  ،َأْو اْلَمْعُدوَماِت ،ِباْلَمْنُقوَصاِت

َلا ُهَو  :َفَمْن َقاَل ،ومنها َما َلا َيتَِّصُف ِبِه إلَّا اْلَجَماَداُت َوالنَّاِقُص ،اْلَمْعُدوُ 
: َلا ُهَو َقاِئٌم ِبَنْهِسِه َوَلا َفُهَو ِبَمْنِزَلِة َمْن َقاَل ُمَباِيٌن ِلْلَعاَلِم َوَلا ُمَداِخٌل ِلْلَعاَلِم

َوَمْن  ،َوَلا ُمَقاِرٌن َلُه ،َوَلا ُمَتَقدٌِّ  َعَلى اْلَعاَلِم ،َوَلا ُمْحَدٌث ،َوَلا َقِديٌم ،ِبَغْيِرِه
َوَلا َسِميٍع َوَلا َبِصرٍي َوَلا ُمَتَكلٍِّم َلِزَمُه َأْن َيُكوَن  ،َحيِّ َوَلا َميٍِّت: إنَُّه َلْيَس ِبَقاَل
: اْلَعَمى َعَدُ  اْلَبَصِر َعمَّا َمْن َشْأُنُه َأْن َيْقَبَل َفِإْن َقاَل ،ًتا َأَصمَّ َأْعَمى َأْبَكَمَميِّ

: ِقيَل َلُه ،ْعَمى َوَلا َبِصرٌيا ُيَقاُل َلُه َأَوَما َلْم َيْقَبْل اْلَبَصَر َكاْلَحاِئِط َل ،اْلَبَصَر
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َهَذا اْصِطَلاٌح اْصَطَلْحُتُموُه َوِإلَّا َفَما ُيوَصُف ِبَعَدِ  اْلَحَياِ  َوالسَّْمِع َواْلَبَصِر 
َوَأْيًضا َفُكلُّ  ،َواْلُعْجَمِة ،َواْلَطَرِس ،َواْلَعَمى ،َواْلَكَلاِ  ُيْمِكُن َوْصُهُه ِباْلَمْوِت

َمْوُجوٍد َيْقَبُل اِلاتَِّصاَف ِبَهِذِه اْلُأُموِر َوَنَقاِئِضَها َفِإنَّ اللََّه َقاِدٌر َعَلى َجْعِل 
َوَأْيًضا  ،اْلَجَماِد َحيًّا َكَما َجَعَل َعَصى ُموَسى َحيًَّة اْبَتَلَعْت اْلِحَباَل َواْلِعِصيَّ

َف ِبَهِذِه الصَِّهاِت َأْعَظُم َنْقًصا ِممَّْن َلا َيْقَبُل اِلاتَِّصاَف َفَالَِّذي َلا َيْقَبُل اِلاتَِّصا
َوَلا  ،َوَلا اْلَعَمى ،َفاْلَجَماُد الَِّذي َلا ُيوَصُف ِباْلَبَصِر ،َمَع اتَِّصاِفِه ِبَنَقاِئِضَهاِبَها 

: إنَّ َفِإَذا ِقيَل ،ْخَرِسْعَمى اْلَأَوَلا اْلَطَرِس َأْعَظُم َنْقًصا ِمْن اْلَحيِّ اْلَأ ،اْلَكَلاِ 
َكاَن ِفي َذِلَك ِمْن َوْصِهِه ِبالنَّْقِص َأْعَظُم ِممَّا  ُيْمِكُن اتَِّصاُفُه ِبَذِلَك اْلَباِري َلا

؛ َمَع َأنَُّه إَذا ُجِعَل َغْيَر ْحَو َذِلَكإَذا ُوِصَف ِباْلَطَرِس َواْلَعَمى َوالصََّمِم َوَن
َهَذا َو ،اِلاتَِّصاَف ِبَواِحِد ِمْنَهاا َلُه ِباْلَجَماِد الَِّذي َلا َيْقَبُل َقاِبٍل َلَها َكاَن َتْشِبيًه

، َفَكْيَف َمْن َقاَل َذِلَك َغْيُرُه ِممَّا َيْزُعُم َأنَُّه َتْشِبيٌه ِباْلَجَماَداِت؛ َلا ِباْلَحَيَواَناِت
 ،َكَما َأنَّ إْثَباَتَها َكَماٌل ،َنْقٌص َوَأْيًضا َفَنْهُس َنْهِي َهِذِه الصَِّهاِت ،َتْشِبيٌه ِباْلَحيِّ

َمْوُصوِف ِبَها ِصَهُة َفاْلَحَياُ  ِمْن َحْيُث ِهَي ِهَي َمَع َقْطِع النََّظِر َعْن َتْعِينِي اْل
َوَنْحُو  ،َواْلِهْعُل ،َواْلَكَلاُ  ،َواْلَبَصُر ،َوالسَّْمُع ،َواْلُقْدَرُ  ،، َوَكَذِلَك اْلِعْلُمَكَماٍل
 ،َفُهَو ُسْبَحاَنُه َأَحقُّ َأْن َيتَِّصَف ِبِه ِمْن اْلَمْطُلوَقاِت َوَما َكاَن ِصَهَة َكَماٍل؛ َذِلَك

 .(1)َفَلْو َلْم َيتَِّصْف ِبِه َمَع اتَِّصاِف اْلَمْطُلوِق ِبِه َلَكاَن اْلَمْطُلوُق َأْكَمَل ِمْنُه(
الصهات  عاىل على أن معانياتهق سلف األمة رمحهم اهلل ت :الفرع الثالث

، فالعلم مبعاني الصهات ياتها على ما هي عليه جمهولة، وأن كيهمعلومة
هلل تعاىل وذلك ألن ا ،متهق عليه بني األئمة من أهل السنة واجلماعة
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، فالواجب علينا محل هذه األلهاظ على املعاني خاطبنا باللسان العربي
رنا بتدبر القرآن ، وألن اهلل تعاىل قد أماملتقرر  عند أهل السنة واجلماعة

، فلما فهي داخلة يف عمو  األمر بالتدبر ،كله، وأكثره من آيات الصهات
بتدبر ما  ، إذ كيف يأمرناها علمنا أنها مما ميكن أن تتدبرأمرنا اهلل تعاىل بتدبر

جرى أهل السنة من سلف هذه  ، وعلى هذا الههمال ميكن أن يههم معناه
، وهي إمنا جاءت بإثبات معان ال كيفأمروها كما جاءت ب :األمة، فقالوا

: يا وملا سأل رجل اإلما  مالك رمحه اهلل تعاىل فقال له ،الئقة باهلل تعاىل

فأطرق اإلما  حتى  ؟كيف استوى (1)چڑ ژ ژ    ڈ چ إما 
االستواء معلو ، والكيف  :فرفع رأسه فقال -أي العرق-عاله الرحضاء 

فصارت من مجلة  .(2)عنه بدعةغري معقول، واإلميان به واجب، والسؤال 
عقائد األمة، فالصهات تعلم باعتبار، وجتهل باعتبار، فتعلم باعتبار معانيها 

، ومن نسب السلف لغري اللغوية، وجتهل باعتبار كيهياتها، هذا فهم السلف
، فالسلف متهقون على العلم باملعنى، هذا فقد كذب أو ضل، أو أخطأ

العلم بالكيهية ال يكون إال برؤية  ، ألناجلهل بالكيفومتهقون على 
هية يف ، وكلها منتأو إخبار الصادق عن هذه الكيهية ،أو رؤية نظريه ،الشيء

ملا نسب إىل ، وقد أخطأ بعض املنتسبني للسنة حق كيهية صهات اهلل تعاىل
 .السلف اجلهل باملعنى

                                                 

 .5طه:  (1)
، (1/236) :مرقا  املهاتيح شرح مشكا  املصابيح، و(1/189) :العرش للذهيبانظر  (2)
 .(3/267) :وحهة األحوذيو
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واجلهل  ،واخلالصة أن فهم السلف يف هذه املسألة هو العلم باملعنى 
فإنه قال ، وتنكب الصراط املستقيم ،، وأما من حاد عن سبيلهمالكيفب

  :بقولني ضالني كل الضالل
، بأن معاني الصهات غري معلومة لنا نيالقائل ،(1)قول املهوضة :األول

 ،وال معنى البصر ،وال معنى السمع ،وال معنى اليد ،ال نعلم معنى الوجه
، وهكذا يف سائر وال معنى االستواء ،وال معنى العلو ،وال معنى الرقابة

اليت يقرؤونها وال الصهات  فألهاظ الصهات عندهم مبنزلة اللغة األجنبية 
 .يعرفون معناها، وهذا من شر أقوال أهل البد،

املعاني معلومة والكيهيات معلومة، وهم بل  :والطائهة الثانية قالت 
لم بل عدوه إىل الع ،م يقتصروا على العلم باملعنى فقط، فل(2)املمثلة

ه خمالف ، ألنبالكيهية والعياذ باهلل تعاىل، وكال املذهبني باطل، وضالل
هم وخمالف له ،، وألنه خمالف إلمجا، سلف األمةلألدلة من الكتاب والسنة

                                                 

 املهوِّضة: هم الذين ُيْثِبُتون الصهات، ويهوِّضون علم معانيها إىل اهلل. (1)

 وعلم معانيها، ويهوِّضون علم كيهيتها إىل اهلل تعاىل.وأهل السّنة واجلماعة ُيْثِبُتون الصهات 

 .68: ـشرح العقيد  الواسطية للهراس ص انظر
 ،كل من قاس صهات اهلل عز وجل بصهات خلقه بأن جعل ذات اهلل عز وجل :املمثلة (2)

ومسع  ،بصر كبصري :أو نص على التشبيه بأن يقول ،أو صهاته مثل صهات املطلوقني
التمثيل. قال  :هوالذي هذا هو مراد السلف يف إطالق هذا الوصف ، وكسمعي وحنو ذلك

املشبهة تقول بصر كبصري، ويد كيدي، وقد  كقدمي، ومن قال )اإلما  أمحد رمحه اهلل: 
 (.ذلك فقد شبه اهلل خبلقه

 .(2/15) :أصول مسائل العقيد  عند السلف وعند املبتدعةانظر 
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: ، وقالوافتوسط أهل السنة يف هذه املسألة ،األئمة من أهل السنة واجلماعة
فهو جمهول، وهذا هو احلق الذي ال  أما املعنى فهو معلو ، وأما الكيف

حيح الذي ، وهو الههم الصتهق مع األدلة من الكتاب والسنة، واملأحق منه
، وبعد عن احلق واهلدى ،وضالل ،طلا، وما سواه فبحيبه اهلل تعاىل ويرضاه

ههم السلف الصاحل فهو فحيث كان فهم اخللف من أهل البد، خمالها ل
لسلف يف العقيد  والعمل فهو خيالف فهم ا ، ألن املتقرر أن كل فهمباطل
 َأنَّا َنْعَلُم َلمَّا ُأْخِبْرَنا :)اْلَقاِعَدُ  اْلَطاِمَسُة :، قال ابن تيمية رمحه اهلل تعاىلباطل

چ چ چڇ ڇ   ڇ     ڇ   ڍ ڍ  چ : َفِإنَّ اللََّه َقاَل ،ِبِه ِمْن َوْجٍه ُدوَن َوْجٍه

: َوَقال، (2)چڻ ۀ ۀچ: َوَقاَل، (1)چڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ

ک چ: َوَقاَل، (3) چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ  ڃ  چچ

َفَأَمَر ِبَتَدبُِّر اْلِكَتاِب ُكلِِّه َوَقْد َقاَل ، (4)چگ گ  گ  گ ڳ ڳ

ڳ  ڳ   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻۀ چ  :َتَعاَلى

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ 

 (5)چۇ ۇۆ  ۆ ۈ ۈ   ٴۇ ۋ ۋ ۅ      ۅ ۉ ۉې ې ې    ې  ى ى

                                                 

 .82النساء:  (1)
 .68املؤمنون:  (2)
 .29ص:  (3)
 .24حممد:  (4)
 .7آل عمران:  (5)
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ڭ ڭ ڭ چ  :َوُجْمُهوُر َسَلِف اْلُأمَِّة َوَخَلِهَها َعَلى َأنَّ اْلَوْقَف َعَلى َقْوِلِه

َواْبِن  ،َواْبِن َمْسُعوٍد ،َوَهَذا ُهَو اْلَمْأُثوُر َعْن أبي ْبِن َكْعٍب ،(1)چۇ ۇ
 :التَّْهِسرُي َعَلى َأْرَبَعِة َأْوُجٍه :َوُرِوَي َعْن اْبِن َعبَّاٍس َأنَُّه َقاَل ،َوَغْيِرِهْم ،َعبَّاٍس

َوَتْهِسرٌي  ،َوَتْهِسرٌي َلا ُيْعَذُر َأَحٌد ِبَجَهاَلِتِه ،َتْهِسرٌي َتْعِرُفُه اْلَعَرُب ِمْن َكَلاِمَها
َقْد َو .(2)َوَتْهِسرٌي َلا َيْعَلُمُه إلَّا اللَُّه َمْن ادََّعى ِعْلَمُه َفُهَو َكاِذٌب ،َلُمُه اْلُعَلَماُءَيْع

َوَقْد َقاَل  ،ُرِوَي َعْن ُمَجاِهٍد َوَطاِئَهٍة َأنَّ الرَّاِسِطنَي ِفي اْلِعْلِم َيْعَلُموَن َتْأِويَلُه
َعَرْضت اْلُمْصَحَف َعَلى اْبِن َعبَّاٍس ِمْن َفاِتَحِتِه إَلى َخاِتَمِتِه ُأوِقُهُه  :ُمَجاِهٌد

 ،َوَلا ُمَناَفاَ  َبْيَن اْلَقْوَلْيِن ِعْنَد التَّْحِقيِق .(3)اِعْنَد ُكلِّ آَيٍة َوَأْسَأُلُه َعْن َتْهِسرِيَه
  :التَّْأِويِل َقْد َصاَر ِبَتَعدُِّد اِلاْصِطَلاَحاِت ُمْسَتْعَمًلا ِفي َثَلاَثِة َمَعاٍن :َفِإنَّ َلْهَظ
ي اْلِهْقِه َوُأُصوِلِه َوُهَو اْصِطَلاُح َكِثرٍي ِمْن اْلُمَتَأخِِّريَن ِمْن اْلُمَتَكلِِّمنَي ِف َأَحُدَها

إَلى اِلاْحِتَماِل التَّْأِويَل ُهَو َصْرُف اللَّْهِظ َعْن اِلاْحِتَماِل الرَّاِجِح َأنَّ 
َوَهَذا ُهَو الَِّذي َعَناُه َأْكَثُر َمْن َتَكلََّم ِمْن  ،؛ ِلَدِليِل َيْقَتِرُن ِبِهاْلَمْرُجوِح

؛ َوَهْل َذِلَك َمْحُموٌد لصَِّهاِت َوَتْرِك َتْأِويِلَهااْلُمَتَأخِِّريَن ِفي َتْأِويِل ُنُصوِص ا
  ؟..َأْو َمْذُموٌ  َأْو َحقٌّ َأْو َباِطٌل

َأنَّ التَّْأِويَل ِبَمْعَنى التَّْهِسرِي َوَهَذا ُهَو اْلَغاِلُب َعَلى اْصِطَلاِح  :الثَّاِني
ْلُمَصنِِّهنَي ِفي ِمْن ا -َثاُلُه اْلُمَهسِِّريَن ِلْلُقْرآِن َكَما َيُقوُل اْبُن َجِريٍر َوَأْم

                                                 

 .7آل عمران:  (1)
 :تهسري املنار، و(1/234) :حماسن التأويلو ، (1/8) :تهسري ابن املنذرانظر  (2)
(3/150). 
 .(1/10): تهسري ابن كثري، و(1/90) :تهسري الطربيانظر  (3)
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 :؛ َقاَل الثَّْوِريَُّجاِهٌد إَماُ  اْلُمَهسِِّريَنَواْخَتَلَف ُعَلَماُء التَّْأِويِل َوُم ،-التَّْهِسرِي
َوَعَلى َتْهِسرِيِه َيْعَتِمُد  .(1)(إَذا َجاَءك التَّْهِسرُي َعْن ُمَجاِهٍد َفَحْسُبك ِبِه)

َفِإَذا َذَكَر َأنَُّه َيْعَلُم َتْأِويَل اْلُمَتَشاِبِه  ،َوَغْيُرُهَما ،َواْلُبَطاِريُّ ،ُدَوَأْحَم ،الشَّاِفِعيُّ
  .َفاْلُمَراُد ِبِه َمْعِرَفُة َتْهِسرِيِه

الثَّاِلُث ِمْن َمَعاِني التَّْأِويِل ُهَو اْلَحِقيَقُة الَِّتي ُيَؤوَُّل إَلْيَها اْلَكَلاُ  َكَما َقاَل اللَُّه  

ڀ ڀ ٺ  ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ چ  :َلىَتَعا

َعاِد ُهَو َما َأْخَبَر اللَُّه اْلُقْرآِن ِمْن َأْخَباِر اْلم َفَتْأِويُل َما ِفي، (2)چڤ ڤ ڤ 
َوالنَّاِر َوَنْحِو  ،َواْلَجنَِّة ،َواْلَجَزاِء ،َواْلِحَساِب ،اْلِقَياَمِة ِمن ِبِه ِفيِه ِممَّا َيُكوُن

 :َذِلَك َكَما َقاَل اللَُّه َتَعاَلى ِفي ِقصَِّة ُيوُسَف َلمَّا َسَجَد َأَبَواُه َوِإْخَوُتُه َقاَل

َفَجَعَل َعْيَن َما َوَجَد ِفي اْلَطاِرِج  ،(3)چڳ ڳ ڳ گ گ گ گچ
الثَّاِني ُهَو َتْهِسرُي اْلَكَلاِ  َوُهَو اْلَكَلاُ  الَِّذي ُيَهسَُّر ِبِه اللَّْهُظ  .ُهَو َتْأِويَل الرُّْؤَيا
َوَهَذا التَّْأِويُل الثَّاِلُث ُهَو َعْيُن َما  ،َأْو َدِليُلُه ،َأْو ُتْعَرَف ِعلَُّتُه ،َحتَّى ُيْهَهَم َمْعَناُه

َيُقوُل ِفي ُرُكوِعِه  ×َكاَن النَِّبيُّ ) :َشَةَوِمْنُه َقْوُل َعاِئ ،ُهَو َمْوُجوٌد ِفي اْلَطاِرِج
 .(4)َيَتَأوَُّل اْلُقْرآَن (ُسْبَحاَنك اللَُّهمَّ َربََّنا َوِبَحْمِدك اللَُّهمَّ اْغِهْر ِلي) :َوُسُجوِدِه

                                                 

 :تهسري الثعاليب، و(1/91) :تهسري الطربي، و14: ـتهسري سهيان الثوري صانظر  (1)
(1/66). 
 .53األعراف:  (2)
 .100يوسف:  (3)
(، 817) ، كتاب األذان، باب التسبيح والدعاء يف السجود، رقم:البطاريأخرجه  (4)
 (.484) :رقم ،باب ما يقال يف الركو، والسجود ،الصال  ، كتابمسلمو
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 :َوَقْوُل ُسْهَياَن ْبِن عيينة ،(1)چڍ  ڇ ڇ ڇچ :َيْعِني َقْوَلُه
ُهَو َتْأِويُل اْلَأْمِر  َس اْلِهْعِل اْلَمْأُموِر ِبِهالسُّنَُّة ِهَي َتْأِويُل اْلَأْمِر َوالنَّْهِي َفِإنَّ َنْه

 ،َواْلَكَلاُ  َخَبٌر َوَأْمٌر ،َوَنْهَس اْلَمْوُجوِد اْلُمْطَبِر َعْنُه ُهَو َتْأِويُل اْلَطَبِر ،ِبِه
اْلُهَقَهاُء َأْعَلُم ِبالتَّْأِويِل ِمْن َأْهِل اللَُّغِة َكَما  :ْيُرُهَوِلَهَذا َيُقوُل َأُبو ُعَبْيٍد َوَغ

َما َأَمَر  ؛ ِلَأنَّ اْلُهَقَهاَء َيْعَلُموَن َتْهِسرَي(2)ْهِسرِي اْشِتَماِل الصَّمَّاِءَذَكُروا َذِلَك ِفي َت
ُم َأْتَباُ، بقراط َكَما َيْعَل ،×؛ ِلِعْلِمِهْم ِبَمَقاِصِد الرَُّسوِل ِبِه َوَنَهى َعْنُه

؛ َوَلِكنَّ َتْأِويَل ُيْعَلُم ِبُمَجرَِّد اللَُّغِة َوِسيَبَوْيِه َوَنْحِوِهَما ِمْن َمَقاِصِدِهَما َما َلا
َفَتْأِويُل  :إَذا ُعِرَف َذِلَك ،اْلَأْمِر َوالنَّْهِي َلا ُبدَّ ِمْن َمْعِرَفِتِه ِبِطَلاِف َتْأِويِل اْلَطَبِر

لَُّه َتَعاَلى ِبِه َعْن َنْهِسِه اْلُمَقدََّسِة اْلُمتَِّصَهِة ِبَما َلَها ِمْن َحَقاِئِق َما َأْخَبَر ال
اْلَأْسَماِء َوالصَِّهاِت ُهَو َحِقيَقٌة ِلَنْهِسِه اْلُمَقدََّسِة اْلُمتَِّصَهِة ِبَما َلَها ِمْن َحَقاِئِق 

ى ِمْن اْلَوْعِد َواْلَوِعيِد ُهَو َنْهُس َما َوَتْأِويِل َما َأْخَبَر اللَُّه ِبِه َتَعاَل ،الصَِّهاِت
 ،َوِلَهَذا َما َيِجيُء ِفي اْلَحِديِث َنْعَمُل ِبُمْحَكِمِه ،َيُكوُن ِمْن اْلَوْعِد َواْلَوِعيِد

                                                 

 .3النصر:  (1)
أهل اللغة: هو أن جيلل جسده بالثوب ال يرفع منه جانًبا وال يبقي  اشتمال الصماء: قال (2)

ألنه يسد املنافذ كلها فتصري كالصطر  الصمَّاء  قال ابن قتيبة: مسيت صمَّاء. نه يدهما خيرج م
قال الهقهاء: هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه  اليت ليس فيها خرق.

 دًيا.على منكبيه فيصري فرجه با
قال النووي: فعلى تهسري أهل اللغة يكون مكروًها؛ لئال يعرض له حاجة فيتعسر عليه 

 إخراج يده فيلحقه الضرر، وعلى تهسري الهقهاء حير ؛ النكشاف العور .
خالصة الكال  شرح عمد  ، و142: ـص ×عمد  األحكا  من كال  خري األنا  انظر 

 .161: ـاألحكا  ص
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ِلَأنَّ َما َأْخَبَر اللَُّه ِبِه َعْن َنْهِسِه َوَعْن اْلَيْوِ  اْلآِخِر ِفيِه َأْلَهاٌظ  ،َوُنْؤِمُن ِبُمَتَشاِبِهِه
ُمَتَشاِبَهٌة ُيْشِبُه َمَعاِنيَها َما َنْعَلُمُه ِفي الدُّْنَيا َكَما َأْخَبَر َأنَّ ِفي اْلَجنَِّة َلْحًما َوَلَبًنا 

ي الدُّْنَيا َلْهًظا َوَمْعًنى؛ َوَلِكْن ْشِبُه َما ِفَوَهَذا ُي ،َوَعَسًلا َوَخْمًرا َوَنْحَو َذِلَك
َفَأْسَماُء اللَِّه َتَعاَلى َوِصَهاُتُه َأْوَلى َوِإْن َكاَن  ،َوَلا َحِقيَقَتُه ،ُهَلْيَس ُهَو ِمْثل

اِلُق ِمْثَل اْلَط  َيُكوَن ِلَأْجِلَهاَتَشاُبٌه َأْن ال َبْيَنُهَما َوَبْيَن َأْسَماِء اْلِعَباِد َوِصَهاِتِهْم
َواْلِإْخَباُر َعْن اْلَغاِئِب َلا ُيْهَهُم إْن َلْم ُيَعبَّْر  ،، َوَلا َحِقيَقُتُه َكَحِقيَقِتِهاْلَمْطُلوِق

َوُيْعَلُم ِبَها َما ِفي اْلَغاِئِب  ،َعْنُه ِباْلَأْسَماِء اْلَمْعُلوَمِة َمَعاِنيَها ِفي الشَّاِهِد
َوَأنَّ َما َأْخَبَر اللَُّه  ،؛ َمَع اْلِعْلِم ِباْلَهاِرِق اْلُمَميِِّزالشَّاِهِداْلِعْلِم ِبَما ِفي  ِبَواِسَطِة

َوَلا  ،ِبِه ِمْن اْلَغْيِب َأْعَظُم ِممَّا ُيْعَلُم ِفي الشَّاِهِد َوِفي اْلَغاِئِب َما َلا َعْيٌن َرَأْت
ْخَبَرَنا اللَُّه ِباْلَغْيِب الَِّذي َفَنْحُن إَذا َأ ،َوَلا َخَطَر َعَلى َقْلِب َبَشٍر ،ُأُذٌن َسِمَعْت

اْخَتصَّ ِبِه ِمْن اْلَجنَِّة َوالنَّاِر َعِلْمَنا َمْعَنى َذِلَك َوَفِهْمَنا َما ُأِريَد ِمنَّا َفْهُمُه ِبَذِلَك 
ُكْن ْثَل الَِّتي َلْم َتَوَأمَّا َنْهُس اْلَحِقيَقِة اْلُمْطَبِر َعْنَها ِم ،َوَفسَّْرَنا َذِلَك ،اْلِطَطاِب

 ،؛ َوِإنََّما َتُكوُن َيْوَ  اْلِقَياَمِة َفَذِلَك ِمْن التَّْأِويِل الَِّذي َلا َيْعَلُمُه إلَّا اللَُّهَبْعُد

ڈ    ژ چ  :َوِلَهَذا َلمَّا ُسِئَل َماِلٌك َوَغْيُرُه ِمْن السََّلِف َعْن َقْوله َتَعاَلى

َواْلِإمَياُن ِبِه  ،َواْلَكْيُف َمْجُهوٌل ،اِلاْسِتَواُء َمْعُلوٌ  :َقاُلوا ،چژ ڑ
اِلاْسِتَواُء  :، َوَكَذِلَك َقاَل َرِبيَعُة َشْيُخ َماِلٍك َقْبَلُهَوالسَُّؤاُل َعْنُه ِبْدَعٌة ،َواِجٌب
َوَعَلْيَنا  ،َوَعَلى الرَُّسوِل اْلَبَلاُغ ،َوِمْن اللَِّه اْلَبَياُن ،َواْلَكْيُف َمْجُهوٌل ،َمْعُلوٌ 

 ، َوِمْثُل َهَذا ُيوَجُدَكْيِهيََّة َذِلَك َمْجُهوٌل َوَأنَّ ،َفَبيََّن َأنَّ اِلاْسِتَواَء َمْعُلوٌ  ،مَياُناْلِإ
َوَأنَُّه  ،، َواْلَأِئمَُّة َيْنُهوَن ِعْلَم اْلِعَباِد ِبَكْيِهيَِّة ِصَهاِت اللَِّهَكِثرًيا ِفي َكَلاِ  السََّلِف

 ال) ×: ، َوَقْد َقاَل النَِّبيُّا َيْعَلُم َما ُهَو إلَّا ُهَوَفَل ،لَّا اللَُّهَلا َيْعَلُم َكْيَف اللَُّه إ
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َوَهَذا ِفي َصِحيِح ُمْسِلٍم  ،(ُأْحِصي َثَناًء َعَلْيك َأْنَت َكَما َأْثَنْيت َعَلى َنْهِسك
اْسٍم ُهَو َلك  ك ِبُكلِّاللَُّهمَّ إنِّي َأْسَأُل) :َوَقاَل ِفي اْلَحِديِث اْلآَخِر ،(1)َوَغْيِرِه

َأْو  ،َأْو َعلَّْمته َأَحًدا َمْن َخْلِقك ،َأْو َأْنَزْلته ِفي ِكَتاِبك ،َسمَّْيت ِبِه َنْهَسَك
، َوَصِحيِح َذا اْلَحِديُث ِفي اْلُمْسَنِدََه ،(اْسَتْأَثْرت ِبِه ِفي ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدك

 َوَقْد َأْخَبَر ِفيِه َأنَّ ِللَِّه ِمْن اْلَأْسَماِء َما اْسَتْأَثَر ِبِه ِفي ِعْلِم اْلَغْيِب ،(2)َأِبي َحاِتٍم
َفَمَعاِني َهِذِه اْلَأْسَماِء الَِّتي اْسَتْأَثَر ِبَها ِفي ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدُه َلا َيْعَلُمَها  ،ِعْنَدُه

                                                 

 .(486) :الصال ، باب ما يقال يف الركو، والسجود، رقم، كتاب صحيح مسلم (1)
كتاب ناده ضعيف كما قال الدارقطين يف إس(، و3712) :، رقم(6/246): مسند أمحد (2)

من هو، فهو  مل يتبني ألئمة اجلرح والتعديلوأبو سلمة اجلهين (، ويف سنده 5/201: )العلل
 :كما يف الكنى للدوالبي -الظن على سبيل -قال حييى بن معني يف عداد ااجمهولني، 

اجلهين  -أو ابن عبد الرمحن -. يعين موسى بن عبد اهلل (أراه موسى اجلهين): (1/191)
الثقة من رجال التهذيب، إال أن كل من جاء بعد حييى فرق بني هذين، فالبطاري ترجم 

سلمة اجلهين يف  وكناه أبا عبد اهلل، وترجم ألبي (7/288) :اجلهين يف التاريخ الكبري ملوسى
 7/449 : )، وتابعه ابن حبان فذكر كال على حد  يف ثقاته(9/39 :الكنى من كتابه املذكور

، ومل يكنه (8/149) :، ومل يرتجم ابن أبي حامت إال ملوسى اجلهين يف اجلرح والتعديل(659و
 :طبقاتإال بأبي عبد اهلل، واقتصر على كنية أبي عبد اهلل ملوسى اجلهين ابن سعد يف ال

  (.3/91 :)، والهسوي يف املعرفة والتاريخ(6/353)
( ، وابن 282) :( ، والشاشي5297) :، وأبو يعلى(10/253) :أخرجه ابن أبي شيبةو

 ( من طريق يزيد بن هارون، بهذا اإلسناد.972) :حبان

 املستدرك:( ، واحلاكم يف 1035) :( ، ويف الدعاء10352) :وأخرجه الطرباني يف الكبري
هذا حديث صحيح على ): ثم قالمن طريقني عن فضيل بن مرزوق، به.  (1/509-510)

شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرمحن بن عبد اهلل، عن أبيه، فإنه خمتلف يف مساعه من 
 تعقبه الذهيب بقوله: أبو سلمة ال يدرى من هو، وال رواية له يف الكتب الستة.و (.أبيه
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؛ إَلى َسِميٌع َبِصرٌي َغُهوٌر َرِحيٌمنَُّه َعِليٌم َقِديٌر َوَاللَُّه ُسْبَحاَنُه َأْخَبَرَنا َأ ،َغْيُرُه
َفَنْحُن َنْهَهُم َمْعَنى َذِلَك َوُنَميُِّز َبْيَن اْلِعْلِم  ،َغْيِر َذِلَك ِمْن َأْسَماِئِه َوِصَهاِتِه

ُكلََّها اتََّهَقْت ِفي  ، َوَنْعَلُم َأنَّ اْلَأْسَماَءَوالسَّْمِع َواْلَبَصِرَوَبْيَن الرَّْحَمِة  ،َواْلُقْدَرِ 
َفِهَي ُمتَِّهَقٌة ُمَتَواِطَئٌة ِمْن َحْيُث  ،َدَلاَلِتَها َعَلى َذاِت اللَِّه َمَع َتَنوُِّ، َمَعاِنيَها

  .(1)ُمَتَباِيَنٌة ِمْن ِجَهِة الصَِّهاِت( ،الذَّاُت
َكْيَف  :ِبَمْنِزَلِة َقْوِلِه ؟َكْيَف َيْنِزُل :)َقْوُل السَّاِئِل :وقال رمحه اهلل تعاىل

َوَكْيَف  ؟َوَكْيَف َيْعَلُم َوُيَقدُِّر ؟َوَكْيَف ُيْبِصُر ؟َكْيَف َيْسَمُع :اْسَتَوى؟ َوَقْوُلُه
َوَقْد َتَقدََّ  اْلَجَواُب َعْن ِمْثِل َهَذا السَُّؤاِل ِمْن َأِئمَِّة اْلِإْسَلاِ   ؟َيْطُلُق َوَيْرُزُق

ِمْن ؛ َفِإنَُّه َقْد ُرِوَي ْبِن َأِبي َعْبِد الرَّْحَمِن َوَشْيِطِه َرِبيَعَة ،َأَنٍسَماِلِك ْبِن  :ِمْثِل

َكْيَف  چڈ    ژ ژ ڑچ   : َسَأَل َماِلًكا َعْن َقْوِلِهَغْيِر َوْجٍه َأنَّ َساِئال
 ،اِلاْسِتَواُء َمْعُلوٌ  :ُثمَّ َقاَل ،(2)َفَأْطَرَق َماِلٌك َحتَّى َعَلاُه الرَُّحَضاُء ؟اْسَتَوى

َوَما أَراك إلَّا  ،َوالسَُّؤاُل َعْنُه ِبْدَعٌة ،َواْلِإمَياُن ِبِه َواِجٌب ،َواْلَكْيُف َمْجُهوٌل
َوِمْثُل َهَذا اْلَجَواِب َثاِبٌت َعْن َرِبيَعَة َشْيِخ  ،ُثمَّ َأَمَر ِبِه َفُأْخِرَج ،َسْوٍء َرُجل

                                                 

 . (3/58) البن تيمية: جممو، الهتاوى (1)
ومنه رحضت الثوب غسلته كما يطلق على العرق الكثري،  ،عرق اْلحمىالرحضاء:  (2)

 .باملاء
 :النهاية يف غريب احلديث واألثرو ،(1/286) :مشارق األنوار على صحاح اآلثارانظر  
(2/208). 
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اْلَجَواُب َعْن ُأ ِّ َسَلَمَة َرِضَي اللَُّه َعْنَها َمْوُقوًفا  َوَقْد ُرِوَي َهَذا ،(1)َماِلٍك
َوَهَكَذا َساِئُر اْلَأِئمَِّة َقْوُلُهْم  ،(2)َوَمْرُفوًعا َوَلِكْن َلْيَس إْسَناُدُه ِممَّا ُيْعَتَمُد َعَلْيِه

 ،َما َلا َنْعَلُم َكْيِهيََّة َذاِتِهَك ،ُيَواِفُق َقْوَل َماِلٍك ِفي َأنَّا َلا َنْعَلُم َكْيِهيََّة اْسِتَواِئِه
 َنْعَلُم َلُم َمْعَنى اِلاْسِتَواِء َوالَوَلِكْن َنْعَلُم اْلَمْعَنى الَِّذي َدلَّ َعَلْيِه اْلِطَطاُب َفَنْع

ْمِع َوَنْعَلُم َمْعَنى السَّ ،َوَكَذِلَك َنْعَلُم َمْعَنى النُُّزوِل َوَلا َنْعَلُم َكْيِهيََّتُه ،َكْيِهيََّتُه
َوَنْعَلُم َمْعَنى الرَّْحَمِة  ،َواْلَبَصِر َواْلِعْلِم َواْلُقْدَرِ  َوَلا َنْعَلُم َكْيِهيََّة َذِلَك

  .(3)َواْلَغَضِب َوالرَِّضا َواْلَهَرِح َوالضَِّحِك َوَلا َنْعَلُم َكْيِهيََّة َذِلَك(
)َفِإنَّ َأْكَثَر آَياِت الصَِّهاِت اتََّهَق اْلُمْسِلُموَن َعَلى  :وقال شيخ اإلسال  أيضا

َواْلَبْعُض الَِّذي َتَناَزَ، النَّاس ِفي َمْعَناُه إنََّما َذ َّ السََّلُف ِمْنُه  ،َأنَُّه ُيْعَرُف َمْعَناَها
 ،اِلاْسِتَواُء َمْعُلوٌ  :ٍكَكَقْوِل َماِل ،َتْأِويَلاِت اجلهمية َوَنَهْوا ِعْلَم النَّاِس ِبَكْيِهيَِّتِه

َوَكَذِلَك َقاَل  ،َوالسَُّؤاُل َعْنُه ِبْدَعٌة ،َواْلِإمَياُن ِبِه َواِجٌب ،َواْلَكْيُف َمْجُهوٌل
َوَبْيَن اْلَكْيِف  ،َوِحيَنِئٍذ َفَهْرٌق َبْيَن اْلَمْعَنى اْلَمْعُلوِ  ،َساِئُر َأِئمَِّة السُّنَِّة

َهَذا التَّْأِويُل َلا َيْعَلُمُه إلَّا  : َساَغ َأْن ُيَقاَلَي اْلَكْيُف َتْأِويالِإْن ُسمَِّف ،اْلَمْجُهوِل

                                                 

 :أبي عبد الرَّْحَمن َوَقاَل ربيَعة بن) :25: ـذ  التأويل صقال ابن قدامة يف كتابه:  (1)
االْستَواء غري َمْجُهول والكيف غري َمْعُقول َومن اهلل الرَساَلة َومن الرَُّسول اْلَبَلاغ وعلينا 

  (.التَّْصِديق
 ذ  التأويل(، وابن قدامة يف 120، برقم: )(7/162) :اإلبانة الكربىرواه ابن بطة يف  (2)

وروى ، قال ابن بطة: )... (13/406) :يفتح البار(، وابن حجر يف 41، برقم: )25: ـص
ڈ    ژ ژ چ ُقرَّ  بن َخاِلد َعن اْلحسن َعن أمه َعن أ  َسلَمة َأنََّها َقاَلت ِفي َقول اهلل َتَعاَلى 

 (.واجلحود َلُه كهر ،َواْلِإْقَرار ِبِه ِإمَيان ،والكيف غري َمْعُقول ،االْستَواء غري َمْجُهول :چڑ
 .(5/365) :جممو، الهتاوى (3)
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َكَما  َمْعَنى َوَتْهِسرَيُه َتْأِوياًلَوَأمَّا إَذا َجَعَل َمْعِرَفَة اْل ،لَُّه َكَما َقدَّْمَناُه َأوَّاًلال
َوِجْبِريَل  ×إنَّ النَِّبيَّ  :يَلَوِق ،َيْجَعُل َمْعِرَفَة َساِئِر آَياِت اْلُقْرآِن َتْأِويًلا

ڈ    ژ ژ چ  :َوالصََّحاَبَة َوالتَّاِبِعنَي َما َكاُنوا َيْعِرُفوَن َمْعَنى َقْوِلِه

َوَلا  (1)چې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋچ :َوَلا َيْعِرُفوَن َمْعَنى َقْوِلِه، چڑ

اْلَكَلاِ  اْلَعَجِميِّ َبْل َهَذا ِعْنَدُهْم ِبَمْنِزَلِة  (2)چ ک ڑ ڑ  چ: َمْعَنى َقْوِلِه

 ې چ :َوَكَذِلَك إَذا ِقيَل َكاَن ِعْنَدُهْم َقْوُلُه َتَعاَلى ،الَِّذي َلا َيْهَهُمُه اْلَعَرِبيُّ

 ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ  ائ ى ى ې

 ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ  ٹ  ٹ ٿچ :َوَقْوُلُه، (3)چۆئ

 جث يت ىت مت چ :َوَقْوُلُه (5)چجب يئ ىئ مئچ :َوَقْوُلُه ،(4)چڦ

ې ې   ې ى ى ائ  ائ چ :َوَقْوُلُه ،(6)چمث

 ۋ چ :َوَقْوُلُه ،(8)چے   ے ھ   ھ ھھ  چ :َوَقْوُلُه ،(7)چەئ

                                                 

 .75ص:  (1)
 .14ااجمادلة:  (2)
 .67الزمر:  (3)
 .103األنعا :  (4)
 .134النساء:  (5)
 .119املائد :  (6)
 .28حممد:  (7)
  .195البقر :  (8)
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 ڎ ڎ ڌ چ :َوَقْوُلُه (1)چې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ

ڳ  ڳ ڳ چ : َوَقْوُلُه (3)چوئ وئ  ەئ ەئ ائچ :َوَقْوُلُه (2)چڈ

ەئ ەئ وئ    وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ چ :َوَقْوُلُه، (4)چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ   ں ں

، (6)چ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى چ :َوَقْوُلُه ،(5)چۈئ ۈئ     ېئ

 ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ چ :َوَقْوُلُه

    ەئ ائ   ائ چ :َوَقْوُلُه، (8)چ   ې ې ې      ۉ ۉ ۅ چ :َوَقْوُلُه ،(7)چٺ

َفَمْن َقاَل َعْن  ،إَلى َأْمَثاِل َهِذِه اْلآَياِت ،(9)چ  ۆئ             ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ
َوَعْن الصََّحاَبِة َوالتَّاِبِعنَي َلُهْم  ،ِجْبِريَل َوُمَحمٍَّد َصَلَواُت اللَِّه َوَسَلاُمُه َعَلْيِهَما

نَُّهْم َكاُنوا َلا َيْعِرُفوَن َشْيًئا ِمْن َمَعاِني : إَوَأِئمَِّة اْلُمْسِلِمنَي َواْلَجَماَعِة ،ِبِإْحَساِن
 ،َكَما اْسَتْأَثَر ِبِعْلِم َوْقِت السَّاَعِة ،َبْل اْسَتْأَثَر اللَُّه ِبِعْلِم َمْعَناَها ،َهِذِه اْلآَياِت

ًما َلا َكَما َيْقَرُأ اْلِإْنَساُن َكال ،وَن َأْلَهاًظا َلا َيْهَهُموَن َلَها َمْعًنىؤَوِإنََّما َكاُنوا َيْقَر

                                                 

 .105التوبة:   (1)
 .3الزخرف:  (2)
 .6التوبة:  (3)
 .8النمل:  (4)
 .210البقر :  (5)
  .22الهجر:  (6)
 .158األنعا :  (7)
 . 11فصلت:  (8)
 .82يس:  (9)
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َوالنُُّقوُل اْلُمَتَواِتَرُ  َعْنُهْم َتُدلُّ َعَلى  ،اْلَقْوِ َيْهَهُم ِمْنُه َشْيًئا َفَقْد َكَذَب َعَلى 
َوِإْن  ،َوَأنَُّهْم َكاُنوا َيْهَهُموَن َهَذا َكَما َيْهَهُموَن َغْيَرُه ِمْن اْلُقْرآِن ،َنِقيِض َهَذا

َلْيِه َفَذاَك َلا َوَلا ُيْحُصوَن َثَناًء َع ، ُيِحيُط ِبِه اْلِعَباُدَكاَن ُكْنُه الرَّّب َعزَّ َوَجلَّ ال
َكَما َأنَُّهْم  ،َيْمَنُع َأْن َيْعَلُموا ِمْن َأْسَماِئِه َوِصَهاِتِه َما َعلََّمُهْم ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى

َوَأنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر َلْم َيْلَزْ  َأْن َيْعِرُفوا  ،إَذا َعِلُموا َأنَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم
َوِإَذا َعَرُفوا َأنَُّه َحقٌّ َمْوُجوٌد َلْم َيْلَزْ  َأْن َيْعِرُفوا َكْيِهيََّة  ،ْلِمِه َوُقْدَرِتِهَكْيِهيََّة ِع

َوَهَذا ِممَّا ُيْسَتَدلُّ ِبِه َعَلى َأنَّ الرَّاِسِطنَي ِفي اْلِعْلِم َيْعَلُموَن التَّْأِويَل َفِإنَّ  ،َذاِتِه
َوَمْعُلوٌ  َأنَُّهْم َلا َيْعِرُفوَن  ،َيْعِرُفوَن َتْأِويَل اْلُمْحَكِم النَّاَس ُمتَِّهُقوَن َعَلى َأنَُّهْم

َكْيِهيََّة َما َأْخَبَر اللَُّه ِبِه َعْن َنْهِسِه ِفي اْلآَياِت اْلُمْحَكَماِت َفَدلَّ َذِلَك َعَلى َأنَّ 
ِذي ُهَو َتْهِسرُي اْلَكَلاِ  َوَبَياُن َعَدَ  اْلِعْلِم ِباْلَكْيِهيَِّة َلا َيْنِهي اْلِعْلَم ِبالتَّْأِويِل الَّ

 ِفي َيْعِرُفوَن َكْيِهيََّة الرَّّب الَمْعَناُه؛ َبْل َيْعَلُموَن َتْأِويَل اْلُمْحَكِم َواْلُمَتَشاِبِه َوَلا 
  .(1)َهَذا َوَلا ِفي َهَذا(

فيق إمنا هو يف فهم السلف واخلالصة أن تعرف أن اهلدى واحلق والتو
، واهلل هو العلم باملعنى واجلهل بالكيف م يف هذه املسألة، وفهمهالصاحل

 .أعلم
أمجع سلف األمة وأئمتها على أن باب األمساء والصهات هلل  :الفرع الرابع

، فال  من األبواب التوقيهية على النص، فال مدخل للعقول فيهاتعاىل
 ، بل هذاني بآرائهم وال متوهمني بأهوائهميدخلون يف هذا الباب متأول

نص من األمساء والصهات ، فما أثبته الالباب يدور على ما أثبته الدليل
                                                 

 .(17/426) البن تيمية: جممو، الهتاوى (1)
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ن ، فههم سلف األمة أأثبتوه، وما نهاه نهوه، ال يتعدون القرآن واحلديث
واب ، واملتقرر أن األب، ألنه باب غييبهذا الباب ال مدخل لعقوهلم فيه

ه التهصيل وج، وليس إدراك هذا الباب على الغيبية ال مدخل للعقول فيها
، وهو احلق يف هذا فهم السلف الصاحل، هذا هو مما تستقل به العقول

فإنه ما دخل التيه واحلري  واملذاهب الباطلة والسؤاالت العقيمة  ،الباب
، وما ضل من ضل يف هذا الباب إال بسبب إقحا  العقل فيه على هذا

ملا خلقه  عقلفإن ال  ،الباب إال بسبب وحكيم عقله فيما هو من وراء الغيب
ه سليما ما دا  ، فال يزال تهكريوله حدود وطاقة، اهلل تعاىل خلقه ضعيها

، وال أخرجه صاحبه منها فإنه يضل ويتيه، وأما إن داخل هذه احلدود
ر الدليل ليقوده إىل شاطئ بل البد من نو ،يستقل العقل مبعرفة احلق لوحده

ال سيما إن كان متعهنا بقواعد ، ا هو لوحده فال واهلل ال جنا  له، وأمالنجا 
، فناهيك على عد  تقدير سلف األمة وأئمتها، ومرتبيا الكال  املذمو علم 

، واملهم أن تعرف اآلن الذي سيحدثه هذا النو، من العقولعن الضالل 
والصهات على  أن السلف رمحهم اهلل تعاىل بنوا مذهبهم يف األمساء

سبوه هلل تعاىل مبجرد عقوهلم، وليس ، فليس هنا امسا نالتوقيف على األدلة
، بل إثباتهم لألمساء وللصهات ة نسبوها هلل تعاىل مبجرد عقوهلمهناك صه

ر مع النص الصحيح الصريح حيث دار، هذا مذهبهم وهذا فهمهم، دائ
باب األمساء  ، فإنهم جعلوا مبنى اإلثبات والنهي يفوأما أهل البد،

وإن مل يرد له  عقوهلم من الصهات أثبتوه، فما أثبتته والصهات على عقوهلم
، وما نهته عقوهلم منها نهوه وإن وردت على إثباته األدلة دليل خبصوصه
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، وضالل، اد عندهم على العقل نهيا وإثباتا، وهذا باطلفاالعتم ،املتواترات
فإن العقول لو كانت تعرف ما يليق باهلل تعاىل من الصهات على وجه 

، وملا علق وإنزال الكتب ،سللبشرية إىل إرسال الرالتهصيل ملا احتاجت ا
ن ، ثم إن العقول أقصر وأحقر من أهلداية والصالح على متابعة الوحيا

، فبأي عقل تدخل يف باب هو من أبواب الغيب، ثم إن العقول متهاوتة
الذي يثبت األمساء وسبع صهات أبعقل األشعري  ؟نزن الكتاب والسنة

، أ  بعقل ء وينهي الصهاتالذي يثبت األمسا، أو بعقل املعتزلي فقط
، أ  بعقل الهالسهة الذي الذي ينكر األمساء والصهات كلها اجلهمي

،  تعاىل وال يقرون إال النهي فقطينكرون دخول اإلثبات يف صهات اهلل
، أ  بعقل غال  الغال  امأل الدنيا نهيا، ولكن ال تثبت صهة واحد  :فيقولون

ال حي وال  :، فيقولونهون النهي واإلثباتة الذين ينمن الباطنية والقرامط
وال موجود وال معدو ، فينهون الصهة  ،مل وال جاهلوال عا ،ميت

، هذا هو الضالل املبني ؟أي العقول أحق أن تتبع ونقيضها، باهلل عليك
، فما نا هي اليت تتبع الدليل ال العكسبل عقول :وأما أهل السنة فإنهم قالوا

، وما حلق والواجب على عقولنا أن تثبته، وإن مل تعقل كنههفا أثبته الدليل
، فالعقل يف فهم السلف احلق والواجب على عقولنا هو نهيهنهاه الدليل ف

ولذلك فإنك ال ترى  ،الصاحل تابع للنقل، ال يتقد  عليه، وال يتأخر عنه
 وال أي اختالف بني سلف األمة يف مسائل االعتقاد اليت هي ،أي تناز،

، وهي م بنوا مذهبهم على الكتاب والسنة، ذلك ألنهق مسائل اعتقادحب
لباطل وال يأتيها ا ،وال االضطراب ،ثابتة ال ختتلف وال يدخلها التناقض
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، وأما من بني يديها وال من خلهها، ألنها تنزيل من عند حكيم محيد
يف  ، ال أقولك عن اخلالف الذي يدب فيما بينهااملذاهب األخرى فناهي

، فباهلل عليك أمل تهرتق الرافضة إىل مذهبني خمتلهني، بل ويف املذهب الواحد
 ؟أمل تهرتق اجلهمية إىل عد  فرق ؟أمل تهرتق املعتزلة إىل عد  فرق ؟عد  فرق

 ؟السبب يف هذا االختالف فباهلل عليك ما ،وغريها وغريها من املذاهب
، وإن ى الكتاب والسنةعل ، الألنهم بنوا عقائدهم على عقوهلم :اجلواب

 ،أخذوا ببعض الكتاب والسنة فإنهم يأخذونها على ما تهواه نهوسهم
صل فيهم أنهم ، فاألال على مقتضى فهم السلف الصاحل ،ومتليه  عقوهلم

، فال ا به أخذوا به على غري فهم السلف، وإن أخذوال يأخذون بالدليل
لنجا  يف باب األمساء ، فإن أردت اوال قو  إال باهلل العلي العظيم لحو

هم فهموا أنه من ، وهو أنا لك إال أن تأخذ بههم السلف فيهوالصهات فم
، يا رب أسألك بامسك األعظم األبواب الغيبية، اليت ال مدخل للعقل فيه

عيذني وإخواني ، وأن تللهدى والثبات عليه إىل أن نلقاكأن توفق إخواني 
تتمسك بالنص يف هذا تعاىل أن  ، فيا أخي أنشدك اهللمن نزغات الشياطني

  ،بل ويف كل باب إن كنت تريد النجا  يف الدنيا واآلخر  الباب العقدي،
 .واهلل ربنا يتوالك ملا فيه خريك وصالحك

اتهق سلف األمة وأئمتها على اعتماد طريقة الرسل  :الفرع اخلام 
طريقة ، فإن ااجممل صلوات اهلل وسالمه عليهم يف اإلثبات املهصل والنهي

اء والصهات هلل تعاىل الرسل عليهم الصال  والسال  يف جانب إثبات األمس
والسنة ، وهي طريقة القرآن هي التهصيل، ويف جانب النهي هي اإلمجال
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تمد  عند سلف األمة وعامة ، والطريقة املعوطريقة الصحابة والتابعني
، وهي اب األمساء والصهات، وهو أصل من أصول أهل السنة يف باألئمة

ا هذه ، فأهل السنة اعتمدوليت هي جاد  األدب مع اهلل تعاىلالطريقة ا
الطريقة ألنها طريقة الرسل، وألنها طريقة الكتاب والسنة، وألنها طريقة 

 ألنها تتضمن األدب مع اهلل تعاىل، وعلى ذلك وردت، والسلف الصاحل

 ۀ ڻۀ     ڻ ڻ ڻ ں ں ڱچ :، فاقرأ يف اإلثبات املهصل قوله تعاىلاألدلة

 ڭ   ڭ    ڭ   ۓ  ۓ  ے ے ھ ھ ھ ھ ہ  ہہ  ہ

 ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ      ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 وئ وئ ەئ  ائەئ  ائ  ى ېى  ې ې ې ۉ ۉ  ۅ ۅ

، اإلثبات بوهذا تهصيل يف جان ،(1)چېئ      ۈئ     ۈئ ۆئۆئ  ۇئ ۇئ

 ٹچ :ويف غالب اآليات خيتمها اهلل تعاىل بذكر امسني من أمسائه كقوله

واقرأ يف  ،يف آيات كثري  چېئ      ۈئ     ۈئچ :وقوله, (2)چڤ ڤ

   ڀ  ڀ ڀ  پ چ :وقوله, (3)چٿ ٺ ٺ ٺ ٺچ :النهي قوله

, (5)چٺ ٿ ٿ ٿٿ  ٹ   ٹ ٹ  ٹ ڤ  ڤ چ  :وقوله, (4)چڀ
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، أي أن الطريقة أغلبية ال كلية وهذه, (1)چٿ       ٿ ٺ چ :وقوله

 ڃ چ :، كقولهولكنه يرد باإلمجال أحيانا ،األغلب يف اإلثبات هو التهصيل

واألغلب يف , (3)چڃ ڃ ڄ ڄ ڄچ :وكقوله, (2)چڃ ڃ

 پچ :، كما يف قولهولكن قد يرد مهصال أحيانا ،طريقة النهي اإلمجال

 ھ ھ  ھ  ھ ہ  ہ    ہ ہ ۀ ۀ ڻچ :وقوله, (4)چڀ ڀ  ڀ

السيما يف نهي بعض صهات , (5)چۆ ۇ ڭۇ                ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے
لة فهذا هو فهم وباجلم ،هلل تعاىلالنقص اليت جترأ بعض الناس بنسبتها 

ب مع اهلل تعاىل يف ، فهم يههمون أن من كمال األدسلف األمة الصاحل
 تعاىل يف جانب اإلثبات ، ويههمون أن كمال األدب مع اهللي اإلمجالهالن

ومتهق مع ما  ،، وهذا الههم الطيب متهق مع داللة الكتاب والسنةالتهصيل
ت ، وعلى هذه الطريقة جروالسال ء به الرسل عليهم الصال  جا

، وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم فإنهم تقريراتهم يف كتبهم ويف دروسهم
، فال يصهون اهلل اإلثبات جيملون على الضد من ذلك متاما، فإنه يف جانب

، وأما يف النهي الوجود املطلق أي الوجود بال صهةتعاىل إال بأنه موجود 
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ال عن ضف ،املطرت، الذي ال دليل عليه فإنهم يهصلون التهصيل احملدث
، قال ورأي عاطل ،الهته للمتواتر من الكتاب والسنة، وهذا فهم باطلخم

 ،)َوَاللَُّه ُسْبَحاَنُه َبَعَث ُرُسَلُه ِبِإْثَباِت ُمَهصٍَّل: أبو العباس رمحه اهلل تعاىل
َوَنَهْوا َعْنُه َما َلا  ،التَّْهِصيِلَفَأْثَبُتوا ِللَِّه الصَِّهاِت َعَلى َوْجِه  ،َوَنْهٍي ُمْجَمٍل

 ڀ  پپ  پ پ چ :َكَما َقاَل َتَعاَلى ،َيْصُلُح َلُه ِمْن التَّْشِبيِه َوالتَّْمِثيِل

َأْي َنِظرًيا َيْسَتِحقُّ  چڀ   ڀ  ڀ ڀ چ :َقاَل َأْهُل اللَُّغِة, (1)چڀ   ڀ  ڀ
 :اْبِن َعبَّاٍس َوَهَذا َمْعَنى َما ُيْرَوى َعن ،ُمَساِمًيا ُيَساِميِه :َوُيَقاُل ،ِمْثَل اْسِمِه

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ  :َوَقاَل َتَعاَلى ،(2)َهْل َتْعَلُم َلُه َسِميًّا َمِثيًلا َأْو َشِبيًها

َوَقاَل (3)چپ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

  چچ :َوَقاَل َتَعاَلى, (4)چ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ چ :َتَعاَلى

 ڑ ژ ژ ڈ  ڎڈ      ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

ې ې ى ى ائائ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  چ  :َوَقاَل َتَعاَلى, (5)چڑ

ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی      

                                                 

 .65مريم:  (1)
 (.13176) :، رقم(7/2414) :تهسري ابن أبي حامت ، و(18/226) :تهسري الطربي (2)
 .4-1اإلخالص:  (3)
 .22البقر :   (4)
 .165البقر :   (5)



 

 121 

ڭ چ  :َوَقاَل َتَعاَلى, (1)چجئ  حئ مئ ىئيئ جب حب           خبمب ىب يب جت حت

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

, (2)چۉ ې ې ې  ې ى ى ائ ائ   ەئ ەئ وئ    وئ   ۇئ  ۇئ  

ې ې ى   ى ائ ائ ەئ ەئ چ :َوَقاَل َتَعاَلى

وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ   ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئ 

ٱ ٻ    ٻ      ٻ ٻ پ پ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ  

پ پ ڀ  ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ   ٺ  ٺ             ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ     ٹٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ 

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ  حئ مئ چ  :إَلى َقْوِلِه, (3)چڃ

َعمَّا َيِصُهُه اْلُمْهَتُروَن َفَسبََّح َنْهَسُه , (4)چىئ يئ جب حب خب مب
 ،َوالشِّْرِك ْفِكَسَلاَمِة َما َقاُلوُه ِمْن اإِلَوَسلََّم َعَلى اْلُمْرَسِلنَي ِل ،اْلُمْشِرُكوَن

؛ إْذ ُهَو ُسْبَحاَنُه اْلُمْسَتِحقُّ ِلْلَحْمِد ِبَما َلُه ِمْن اْلَأْسَماِء َوَحِمَد َنْهَسُه
َوَأمَّا اْلِإْثَباُت اْلُمَهصَُّل َفِإنَُّه َذَكَر ِمْن َأْسَماِئِه  ،ُلوَقاِتَوَبِديِع اْلَمْط ،َوالصَِّهاِت

ڻ ۀ ۀ ہ  ہ  ہ ہھ ھ چ :َوِصَهاِتِه َما َأْنَزَلُه ِفي ُمْحَكِم آَياِتِه َكَقْوِلِه

ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ    ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅۅ 
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ۉ ۉ ې  ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ   وئ   ۇئۇئ ۆئ ۆئ          

ٱ ٻ ٻ چ  :َوَقْوِلِه, (1)چېئ    ېئ    ىئىئ  ىئ ی  یۈئ ۈئېئ 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ    چ  ,(3)چک       ک ک چ  ،(2)چ ڤ    ڤ ڦ  چ :َوَقْوِلِه ،چٿ

ے    ے        ۓ  ۓ  ڭ    ڭ چ , (5)چڌ ڌ  ڎچ ،(4)چٹ ٹ

ۈئ   ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی چ  ,(6)چڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ   ۆ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ   ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ی  

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ   ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ   ڃ   

ې ې   ې ى ى ائ  ائ چ :َوَقْوِلِه, (7)چڃ ڃ 

 ھ ھ ہ   ہ ہ ہ ۀ ۀ چ :َوَقْوِلِه, (8)چەئ ەئ وئ
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  ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ :اْلآَيَة َوَقْوِلِه, (1)چے ے ھ ھ

گ گ گ  ڳ ڳ ڳ چ :َوَقْوِلِه, (2)چ  ٹ ٹ

ڄ    ڄ ڄ       چ :َوَقْوِلِه, (3)چڱ  ڱ ڱ ں ڳ ڱ

ڄ ڃ ڃ ڃ     ڃ چ      چ چ چ ڇ      ڇ 

     ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ    وئ ەئ ەئ چ :َوَقْوِلِه, (4)چڇ

ۅ ۉ ۉ      ې ې ې     ې ى ى ائ چ :َوَقْوِلِه, (5)چ ېئ

، (7)چچ  چ چ ڃ چ :َوَقْوِلِه, (6)چائ ەئ  ەئ       وئ وئ ۇئ

ڄ ڃ چ :َوَقْوِلِه, (8)چٻ پ پ       ٱ ٻ  ٻ ٻ      چ :َوَقْوِلِه

ائ   ائ ەئ    ەئ وئ وئ چ  :َوَقْوِلِه, (9)چڃ ڃ ڃ چ   چ          چ

ھ ے ے  ۓ  ۓ   ڭ    ڭ   ڭ چ :َوَقْوِلِه, (10)چۇئ ۇئ ۆئ ۆئ
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ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ۇئ  ۅ  ۉ ۉ ې ې ې  ېى ى  ائ  ائەئ  ەئ وئ وئ

إَلى َأْمَثاِل َهِذِه اْلآَياِت َواْلَأَحاِديِث , (1)چۇئ  ۆئۆئ ۈئ     ۈئ      ېئ
َفِإنَّ ِفي َذِلَك ِمْن  ،ِفي َأْسَماِء الرَّبِّ َتَعاَلى َوِصَهاِتِه ×الثَّاِبَتِة َعْن النَِّبيِّ 

إْثَباِت َذاِتِه َوِصَهاِتِه َعَلى َوْجِه التَّْهِصيِل َوِإْثَباِت َوْحَداِنيِِّتِه ِبَنْهِي التَّْمِثيِل َما 
َفَهِذِه َطِريَقُة الرُُّسِل َصَلَواُت اللَِّه  ،َهَدى اللَُّه ِبِه ِعَباَدُه إَلى َسَواِء السَِّبيِل

َوَأمَّا َمْن َزاَغ َوَحاَد َعْن َسِبيِلِهْم ِمْن اْلُكهَّاِر  ،ْم أْجَمِعنَيَوَسَلاُمُه َعَلْيِه
 ،َوَمْن َدَخَل ِفي َهُؤالِء ِمْن الصَّاِبَئِة ،َوَالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ،َواْلُمْشِرِكنَي
َعَلى ِضدِّ َذِلَك  َواْلَباِطِنيَِّة َوَنْحِوِهْم َفِإنَُّهْم ،َواْلَقَراِمَطِة ،واجلهمية ،واملتهلسهة

 ُيْثِبُتوَن إلَّا ُوُجوًدا ُمْطَلًقا َوال ،َيِصُهوَنُه ِبالصَِّهاِت السَّْلِبيَِّة َعَلى َوْجِه التَّْهِصيِل
َوِإنََّما َيْرِجُع إَلى ُوُجوٍد ِفي اْلَأْذَهاِن َيْمَتِنُع  ،َلا َحِقيَقَة َلُه ِعْنَد التَّْحِصيِل

؛ َفِإنَُّهْم َوَغاَيَة التَّْمِثيِل ،َفَقْوُلُهْم َيْسَتْلِزُ  َغاَيَة التَّْعِطيِل ،ِنَتَحقُُّقُه ِفي اْلَأْعَيا
ُلوَن اْلَأْسَماَء ؛ َوُيَعطِّاْلَمْعُدوَماِت َواْلَجَماَداِتُيَمثُِّلوَنُه ِباْلُمْمَتِنَعاِت َو

َعْنُه النَِّقيَضْيِن  ُبوَنَفُغَلاُتُهْم َيْسُل ا َيْسَتْلِزُ  َنْهَي الذَّاِتَتْعِطيًل َوالصَِّهات
 ،َوَلا َجاِهَل ،َوَلا َعاِلَم ،َوَلا َميَِّت ،َوَلا َحيَّ ،َوَلا َمْعُدوَ  ،َلا َمْوُجوَد :َفَيُقوُلوَن

َوِإَذا َوَصُهوُه  ،ِلَأنَُّهْم َيْزُعُموَن َأنَُّهْم إَذاَوَصُهوُه ِباْلِإْثَباِت َشبَُّهوُه ِباْلَمْوُجوَداِت
َتِنٌع ِفي َبَداَهِة َوَهَذا ُمْم ،َفُسِلُبوا النَِّقيَضْيِن ،َشبَُّهوُه ِباْلَمْعُدوَماِتِبالنَّْهِي 
؛ َوَحرَُّفوا َما َأْنَزَل اللَُّه ِمْن اْلِكَتاِب َوَما َجاَء ِبِه الرَُّسوُل َفَوَقُعوا ِفي اْلُعُقوِل
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ِنَعاِت إْذ َسْلُب النَِّقيَضْيِن َكَجْمِع َفِإنَُّهْم َشبَُّهوُه ِباْلُمْمَت ،َشرٍّ ِممَّا َفرُّوا ِمْنُه
َوَقْد ُعِلَم ِباِلاْضِطَراِر َأنَّ اْلُوُجوَد َلا ُبدَّ َلُه  ،النَِّقيَضْيِن ِكَلاُهَما ِمْن اْلُمْمَتِنَعاِت

؛ َلا َيُجوُز َعَلْيِه َغِنيٍّ َعمَّا ِسَواُه؛ َقِديٍم َأَزِليٍّ ،َذاِتِهِمْن ُموِجٍد َواِجٍب ِب
َأْو  ،َفَوَصُهوُه ِبَما َيْمَتِنُع ُوُجوُدُه َفْضًلا َعْن اْلُوُجوِب ،َوَلا اْلَعَدُ  ،ُدوُثاْلُح

َوَقاَرَبُهْم َطاِئَهٌة ِمْن اْلَهَلاِسَهِة َوَأْتَباَعُهْم َفَوَصُهوُه  ،َأْو اْلِقَدِ  ،اْلُوُجوِد
َوَجَعُلوُه ُهَو اْلُوُجوَد اْلُمْطَلَق  ،ِبالسُُّلوِب َواْلِإَضاَفاِت ُدوَن ِصَهاِت اْلِإْثَباِت

َلا  ، ِفي الذِّْهِنِل َأنَّ َهَذا َلا َيُكوُن إالَوَقْد ُعِلَم ِبَصِريِح اْلَعْق ،ِبَشْرِط اْلِإْطَلاِق
، َفَجَعُلوا وا الصَِّهَة ِهَي اْلَمْوُصوَفَوَجَعُل ،ِفيَما َخَرَج َعْنُه ِمْن اْلَمْوُجوَداِت

َوَجَعُلوا َهِذِه الصَِّهَة ِهَي  ،اْلَعاِلِم ُمَكاَبَرً  ِلْلَقَضاَيا اْلَبِديَهاِتاْلِعْلَم َعْيَن 
َواْلَمِشيَئِة َجْحًدا ِلْلُعُلوِ   ،َواْلُقْدَرِ  ،اْلُأْخَرى َفَلْم ُيَميُِّزوا َبْيَن اْلِعْلِم

ْعَتِزَلِة َوَمْن ِمْن اْلُم َوَقاَرَبُهْم َطاِئَهٌة َثاِلَثٌة َمْن َأْهِل اْلَكَلاِ  ،الضَُّروِريَّاِت
َجَعَل  ؛ َفَأْثَبُتوا ِللَِّه اْلَأْسَماَء ُدوَن َما َتَتَضمَُّنُه ِمْن الصَِّهاِت َفِمْنُهْم َمْناتََّبَعُهْم

َوِمْنُهْم  ،؛ َكاْلَأْعَلاِ  اْلَمْحَضِة اْلُمَتَراِدَفاِتَواْلَبِصرَي  ؛ َوالسَِّميَعاْلَعِليَم َواْلَقِديَر
 ،َسِميٌع َبِصرٌي ِبَلا َسْمٍع َوَلا َبَصٍر ،َقِديٌر ِبَلا ُقْدَرٍ  ،َعِليٌم ِبَلا ِعْلٍم :اَلَمْن َق

َفَأْثَبُتوا اِلاْسَم ُدوَن َما َتَضمََّنُه ِمْن الصَِّهاِت َواْلَكَلاُ  َعَلى َفَساِد َمَقاَلِة َهُؤَلاِء 
ِبِق ِلَصِحيِح اْلَمْنُقوِل َمْذُكوٌر ِفي َغْيِر َوَبَياِن َتَناُقِضَها ِبَصِريِح اْلَمْعُقوِل اْلُمَطا

َوِفي  ،َوَهُؤَلاِء َجِميُعُهْم َيِهرُّوَن ِمْن َشْيٍء َفَيَقُعوَن ِفي َنِظرِيِه ،َهِذِه اْلَكِلَماِت
َبْيَن  َشرٍّ ِمْنُه َمَع َما َيْلَزُمُهْم ِمْن التَّْحِريِف َوالتَّْعِطيِل َوَلْو َأْمَعُنوا النََّظَر َلَسوَّْوا

؛ َوَلَكاُنوا ِمْن َما َتْقَتِضيِه اْلَمْعُقوَلاُتَك ،َوَفرَُّقوا َبْيَن اْلُمْطَتِلَهاِت ،اْلُمَتَماِثَلاِت
الَِّذيَن َيَرْوَن َأنََّما ُأْنِزَل إَلى الرَُّسوِل ُهَو اْلَحقُّ ِمْن َربِِّه  ،الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم
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َوَلِكنَُّهْم ِمْن َأْهِل اْلَمْجُهوَلاِت اْلُمَشبََّهِة  ،ِز اْلَحِميِدَوَيْهِدي إَلى ِصَراِط اْلَعِزي
 .(3)ِفي السَّْمِعيَّاِت( (2)َوُيَقْرِمُطوَن ،اْلَعْقِليَّاِت ِفي (1)ُيَسْهِسُطوَن ،ِباْلَمْعُقوَلاِت

، ئية يف باب املدركة بالعقل واحلسأي أنهم ينهجون منهج السوفسطا
يف التعامل مع األدلة الثابتة، من أدلة الكتاب  طةوينتهجون منهج القرام

ودعك من فهم قو   ،والسنة، فاهلل اهلل بهذا الههم، اشدد عليه يديك
ن وحيد عن فهم سلف األمة ، إياك أخالهوا املنقول، وناقضوا املعقول

، فإن فهمهم هو النجا  والعاصم بإذن اهلل تعاىل من كثري من وأئمتها
، ا اهلل وإياك من كل زلل وخمالهة، عافانالبد، احملرقةو  ،الضالالت املهلكة
 .واهلل يتوالنا وإياك

                                                 

 وهي سوفيا؛ من مركبة اليونانية، من معربة كلمة وهي ،املمّوهة احلكمة: السهسطة (1)
 إن أطلقت التمويه،  بها ممّوهة، وُيراد حكمة: افمعناه املمّوه؛ وهو اسطس؛ ومن احلكمة،
 .احلقائق وجحد الكال ، يف واملغالطة واخلدا،،

 اليونانية الهلسهة وتاريخ ،324-1322 اجلهمية: تلبيس ، وبيان158 صـ: انظر التعريهات
 .45 صـ كر  ليوسف

 ووجه قرمطتهم: أّنهم جعلوا للنص معنى باطنًا ،القرمطة نسبة إىل مذهب القرامطة (2)
، كان مييل إىل ، أحد رجال الكوفةوالقرامطة: نسبة إىل محدان قرمط ُيطالف معناه الظاهر.

وأّثر عليه؛ فاعتنق مذهبهم. ثّم مل يزل بنوه وأهله الزهد، فصادف أحد دعا  الباطنية، 
 وُلّقب بذلك لقرمطة يف خطه، أو يف خطوه.  ،يتوارثون مكانه

وتلبيس  ،12 ـ:وفضائح الباطنية للغزالي ص ،289 ـ:انظر: الهرق بني الهرق للبغدادي ص
 .146-144 ـ:إبليس البن اجلوزي ص

 .(3/9) البن تيمية: جممو، الهتاوى (3)
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-اتهق سلف األمة وأئمتها على إثبات الرؤية يو  القيامة  :الفرع السادس
فأهل السنة واجلماعة متهقون االتهاق القطعي على   ،-أي رؤية اهلل تعاىل

، رى بعد دخول اجلنةوُي  ، فريى يو  القيامةرى يو  القيامةأن اهلل تعاىل ُي
الكيهية اليت  ، علىون على أنها رؤية حقيقية بالعيانوأهل السنة جممع

، ويرونه (1)رون ربهم يو  القيامة يف العرصات، فاملؤمنون ييريدها اهلل تعاىل

ٻ ٻ ٻ چ :، فقال تعاىلنطقت األدلة بذلك، وقد بعد دخول اجلنة

پ ڀ   چ :وقال تعاىل ،والزياد  هي رؤية الرب جل وعال ،(2)چٻ

وإضافة النظر إىل الوجوه دليل على أنها رؤية ، (3)چڀ   ڀ  ڀ     ٺ ٺ
، وقد تواترت األحاديث عن النيب  تعاىلحقيقية بالعني على ما يريده اهلل

إنكم سرتون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ، ) :بإثباتها كما يف قوله ×
لرؤية وهذا تشبيه ل ،(4) (احلديث.. .وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب

، وقد انعقد رؤية اهلل تعاىل ليس كمثلها شيء ، فإنه بالرؤية ال املرئي باملرئي

                                                 

 .ليس فيها بناء اليتبني الدور الواسعة بقعة أو ال لدار،ا وسطه :عرصةالعرصات مجع  (1)
 (.3/1044، وصحاح اجلوهري: )(1/298) للطليل: العني انظر

 .26يونس:  (2)
 .23-22القيامة:  (3)
قال ، بلهظ: )(6573)، كتاب الرقاق، باب الصراط جسر جهنم، رقم: لبطاريأخرجه ا (4)

هل تضارون يف الشمس ليس دونها )أناس: يا رسول اهلل، هل نرى ربنا يو  القيامة؟ فقال: 
 (هل تضارون يف القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب)قالوا: ال يا رسول اهلل، قال:  (،سحاب

 ...(.فإنكم ترونه يو  القيامة كذلك )قالوا: ال يا رسول اهلل، قال: 
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، فالسلف الصاحل محهم اهلل تعاىل على هذه املسألةإمجا، أهل السنة ر
  يههمون من أدلة الرؤية عد  أمور:

  .رؤية حق وثابتة، وال حميص عن اإلميان بهاأنها  :األول
  .أنها رؤية عيان باألبصار :الثاني
   .أنها ستكون يف العرصات وبعد دخول اجلنة :الثالث
 .صا وال عيبا يف حق الرب جل وعالأنها رؤية ال تستلز  نق :الرابع

، فهذا هو فهم لكيهية اليت يريدها الرب جل وعالأنها على ا :اخلامس 
، وأما ومن تبعهم بإحسان إىل يو  الدين سلف األمة من الصحابة والتابعني

من زاغ وحاد عن سبيلهم فإنهم اتهقوا على إنكارها ووحريهها وتأويلها إىل 
هم يقولون بأنها ليست رؤية حقيقة، واهلل تعاىل ال يرى ، وكلان أخرىمع

، واملتقرر أن كل فهم هم خمالف لههم سلف األمة وأئمتها، وهذا فبالعني
ب فكل املذاه ،مسائل العقيد  والعمل فإنه باطل خالف فهم السلف يف

  :، وأما قوله تعاىلاملطالهة هلذا الههم فهي باطلة، وال حجة هلم يف ذلك

الرؤية يف فإن السلف رمحهم اهلل تعاىل يههمون منها نهي ، (1)چٴۇ ۋچ
ب اهلل تعاىل ال ، وكتاهذه احليا  الدنيا فقط، وأما يف اآلخر  فهي ثابتة

، كما قال ية إمنا هو نهي للرؤية يف الدنيا، فنهي الرؤبعضا يصاد  بعضه

املذكور   چٴۇچ :وأما لهظة  ،(2) (لن يرى أحد منكم ربه حتى ميوت) ×:
                                                 

 .143األعراف:  (1)
(، وأمحد يف 2235، أبواب الهنت، باب ما جاء يف عالمة الدجال، رقم: )الرتمذيرواه  (2)

 (، قال األلباني: )صحيح(.23672) :، رقم(39/76)ه: مسند
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اىل ال يههمون منها النهي املؤبد، كما ، فإن السلف رمحهم اهلل تعيف اآلية
، بل )لن( عند السلف ال تقتضي فهمه املعتزلة، ومن حنا حنو مذهبهم

قوله تعاىل عن اليهود يف  متنيهم يف كما   ،التأبيد حتى وإن قرنت به

، ذلك فإنهم سيتمنونه يو  القيامة ومع, (1)چٿ ٿ ٿ چ :للموت

ٹ ٹ ٹ   ٹ ڤڤ ڤ ڤ       چ :كما قال تعاىل عن أهل النار

وإمنا  ،لن() :فاملهم أن السلف ال يههمون التأبيد من لهظة, (2)چڦ

  ٹ ٿچ :، وأما قولهاملعتزلة وأضرابهمم املبتدعة من هذا فه

فإن السلف رمحهم اهلل تعاىل يههمون منها أنها نهي لإلدراك , (3)چٹ
ال أنه نهي ألصل الرؤية، فالرؤية شيء واإلحاطة شيء آخر،  ،واإلحاطة

، ولكنه ال حياط به رؤية  كما قال تعاىل عن فاهلل تعاىل يرى يف اآلخر 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :أصحاب موسى عليه السال 

، فتهسري فأثبت الرؤية ونهي اإلدراك, (4)چٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ  ڀ پ
ية بأنه الرؤية خمالف لههم السلف، وما خالف فهم السلف اإلدراك يف اآل

ية الستلز  ذلك ، وأما قول املبتدعة من أننا لو أثبتنا هلل تعاىل الرؤفإنه باطل
، فإن السلف رمحهم اهلل تعاىلأن يكون يف جهة، واجلهة ممتنعة على اهلل 

                                                 

 .95البقر :  (1)
 .77الزخرف:  (2)
 .62-61الشعراء:  (3)
 .103األنعا :  (4)
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ر  تعاىل ال يقهون عند هذا الكال  ألنه من باب معارضة النصوص املتوات
اس ، واملتقرر عند سلف األمة أن كل قيبالعقل والرأي والقياس الهاسد
ن ال قياس مع النص، واملتقرر ، واملتقرر أصاد  النص فإنه فاسد االعتبار

 ظ اجلهة من األلهاظ ااجمملة احملتملة اليت، ثم إن لهأن ال اجتهاد مع النص
ا ، واملبتدعة هم الذين اخرتعوا هذليست حباكمة على ما ثبت به النص

، واملتقرر عند السلف أن األلهاظ ااجمملة اللهظ وجعلوه حاكما على األدلة
ستهصال حتى يتميز ، بل هي موقوفة على االمطلقا ال تقبل مطلقا وال ترد

هذا   ى، وسيأتي  مزيد كال  عليقبل احلق ويرد الباطلحقها من باطلها، ف
، واملهم هنا أن تعرف أن السلف رمحهم اهلل تعاىل األصل إن شاء اهلل تعاىل

، ويرى بعد ، فريى يف العرصاتيؤمنون بأن اهلل تعاىل سريى يو  القيامة
 )َوَقْد َثَبَت ِبالنُُّصوِص :عباس رمحه اهلل تعاىلالبو أ، قال ول اجلنةدخ

 َما ِفي الدُّْنَيا ِبَعْيِنِه إال َواتَِّهاِق َسَلِف اْلُأمَِّة َأنَُّه َلا َيَرى اللََّه َأَحٌد ،الصَِّحيَحِة
َواتََّهُقوا َعَلى َأنَّ  ،َخاصًَّة ×َناَزَ، ِفيِه َبْعُضُهْم ِمْن ُرْؤَيِة َنِبيَِّنا ُمَحمٍَّد 

  .(1)اَمِة ِعَياًنا َكَما َيَرْوَن الشَّْمَس َواْلَقَمَر(اْلُمْؤِمِننَي َيَرْوَن اللََّه َيْوَ  اْلِقَي
) َأْجَمَع َسَلُف اْلُأمَِّة َوَأِئمَُّتَها َعَلى َأنَّ اْلُمْؤِمِننَي َيَرْوَن  :وقال رمحه اهلل تعاىل

َوَأْجَمُعوا َعَلى َأنَُّهْم َلا َيَرْوَنُه ِفي الدُّْنَيا  ،اللََّه ِبَأْبَصاِرِهْم ِفي اْلآِخَرِ 
 :َوَثَبَت َعْنُه ِفي الصَِّحيِح َأنَُّه َقاَل ×ِبَأْبَصاِرِهْم َوَلْم َيَتَناَزُعوا إلَّا ِفي النَِّبيِّ 

 :ْن النَّاِسَوَمْن َقاَل ِم ،(2)(َواْعَلُموا َأنَّ َأَحًدا ِمْنُكْم َلْن َيَرى َربَُّه َحتَّى َيُموَت)

                                                 

 .(6/510) :جممو، الهتاوى (1)
 تقد  خترجيه. (2)
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إنَّ اْلَأْوِلَياَء َأْو َغْيَرُهْم َيَرى اللََّه ِبَعْيِنِه ِفي الدُّْنَيا َفُهَو ُمْبَتِدٌ، َضالٌّ ُمَطاِلٌف 
نَُّهْم َأْفَضُل ِمْن أا إَذا ادََّعْوا ؛ َلاِسيََّمَوِإْجَماِ، َسَلِف اْلُأمَِّة ِلْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة

 :وقال رمحه اهلل تعاىل. (1)؛ َفِإْن َتاُبوا َوِإلَّا ُقِتُلوا(ْسَتَتاُبوَنِإنَّ َهُؤَلاِء ُيُموَسى َف
َفَشبََّه الرُّْؤَيَة  ،(2)(َتَرْوَن َربَُّكْم َكَما َتَرْوَن الشَّْمَس َواْلَقَمَر) ×َكَما َقاَل )

  .(3) ِبالرُّْؤَيِة َوَلْم ُيَشبِّْه اْلَمْرِئيَّ ِباْلَمْرِئيِّ(
َلى َوَأمَّا اجلهمية ِمْن اْلُمْعَتِزَلِة َوَغْيِرِهْم َفَيْمَتِنُع َع) :تعاىلوقال رمحه اهلل 
َوَخاَلُهوا  ،؛ ِلَأنَُّه َيْمَتِنُع ِعْنَدُهْم ُرْؤَيُة اللَِّه ِفي الدُّْنَيا َواْلآِخَرِ َأْصِلِهْم ِلَقاُء اللَِّه

َما اتََّهَق َعَلْيِه الصََّحاَبُة َوَأِئمَُّة َو ،×ِبَذِلَك َما َتَواَتَرْت ِبِه السَُّنُن َعْن النَِّبيِّ 
َواْحَتجُّوا ِبُحَجِج َكِثرَيٍ   ،اْلِإْسَلاِ  ِمْن َأنَّ اْلُمْؤِمِننَي َيَرْوَن َربَُّهْم ِفي اْلآِخَرِ 

ْمِع َعَلى َوَذَكْرَنا َدَلاَلَة اْلَعْقِل َوالسَّ ،َعْقِليٍَّة َوَنْقِليٍَّة َقْد َبيَّنَّا َفَساَدَها َمْبُسوًطا
َوَهِذِه اْلَمْسَأَلُة ِمْن اْلُأُصوِل الَِّتي َكاَن َيْشَتدُّ َنِكرُي السََّلِف  ،َجَواِز الرُّْؤَيِة

  .(4)َوَصنَُّهوا ِفيَها ُمَصنََّهاٍت َمْشُهوَرً ( ،َواْلَأِئمَِّة َعَلى َمْن َخاَلَف ِفيَها
َأنَّ  :ُكلِّ ُمْسِلٍم اْعِتَقاُدُه ي َيِجُب َعَلى)َوِإنََّما اْلُمِهمُّ الَِّذ :وقال رمحه اهلل تعاىل

اْلُمْؤِمِننَي َيَرْوَن َربَُّهْم ِفي الدَّاِر اْلآِخَرِ  ِفي َعْرَصِة اْلِقَياَمِة َوَبْعَد َما َيْدُخُلوَن 
؛ ِديِثْنَد اْلُعَلَماِء ِباْلَحِع ×اْلَجنََّة َعَلى َما َتَواَتَرْت ِبِه اْلَأَحاِديُث َعْن النَِّبيِّ 

َأنَّا َنَرى َربََّنا َكَما َنَرى اْلَقَمَر َلْيَلَة اْلَبْدِر َوالشَّْمَس ِعْنَد  ×:َفِإنَُّه َأْخَبَر 
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 ،َوُرْؤَيُتُه ُسْبَحاَنُه ِهَي َأْعَلى َمَراِتِب َنِعيِم اْلَجنَِّة ،الظَِّهرَيِ  َلا ُيَضاُ  ِفي ُرْؤَيِتِه
؛ َوِإْن َكاُنوا ِفي الرُّْؤَيِة لََّه ُمْطِلِصنَي َلُه الدِّيَنوا الَوَغاَيُة َمْطُلوِب الَِّذيَن َعَبُد

َوَالَِّذي َعَلْيِه  ،َعَلى َدَرَجاٍت َعَلى َحَسِب ُقْرِبِهْم ِمْن اللَِّه َوَمْعِرَفِتِهْم ِبِه
؛ َفِإْن َكاَن َكاِفٌراِر اْلآِخَرِ  َفُهَو ُجْمُهوُر السََّلِف َأنَّ َمْن َجَحَد ُرْؤَيَة اللَِّه ِفي الدَّ

ِممَّْن َلْم َيْبُلْغُه اْلِعْلُم ِفي َذِلَك ُعرَِّف َذِلَك َكَما ُيَعرَُّف َمْن َلْم َتْبُلْغُه َشَراِئُع 
َواْلَأَحاِديُث  ،َفِإْن َأَصرَّ َعَلى اْلُجُحوِد َبْعَد ُبُلوِغ اْلِعْلِم َلُه َفُهَو َكاِفٌر ،اْلِإْسَلاِ 

ِكَتاِب ) :ا َكِثرَيٌ  َمْشُهوَرٌ  َقْد َدوََّن اْلُعَلَماُء ِفيَها ُكُتًبا ِمْثَلَواْلآَثاُر ِفي َهَذ
؛ َوَذَكَرَها اْلُمَصنُِّهوَن ِفي السُّنَِّة ولآلجري ،َوِلَأِبي ُنَعْيٍم ،للدارقطين (الرُّْؤَيِة

 ،ُن َأْحَمد ْبِن َحْنَبٍلْباَوَقْبَلُهْم َعْبُد اللَِّه  ،َواْبِن َشاِهنَي ،والاللكائي ،َكاْبِن َبطََّة
َوَخرََّجَها َأْصَحاُب  ،والطرباني َوَغْيُرُهْم ،َواْلَطلَّاُل ،َوَحْنَبُل ْبُن إْسَحاَق

وملا ذكر رمحه اهلل تعاىل مسألة  .(1) الصَِّحيِح َواْلَمَساِنِد َوالسَُّنِن َوَغْيِرِهْم(
أنها من املسائل اخلالفية بني أهل  َنيََّب ،رؤية الكهار هلل تعاىل يف العرصات

وأنها ال ينبغي أن تكون من املسائل اليت  ،وأن اخلالف فيها خهيف ،السنة
وال أن يبتلى بها إميان  ،وال أن يهاتح فيها العامة ،توجب النزا، والهرقة

 أراد رمحه اهلل تعاىل أن يبني أن املهم هو مسألة اإلميان بأن املؤمنني ،أحد
، وأن  هذه املسألة هي اليت تعترب حبق من و  القيامة يف اجلنةيرون ربهم ي

)ِبِطَلاِف اْلِإمَياِن ِبَأنَّ اْلُمْؤِمِننَي َيَرْوَن َربَُّهْم ِفي  :أصول الدين، فقال يف ذلك
 ×َعْن النَِّبيِّ ؛ ِلَما َقْد َتَواَتَر ِفيَها مَياَن ِبَذِلَك َفْرٌض َواِجٌباْلآِخَرِ  َفِإنَّ اْلِإ
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واحلق عندنا أن من أنكر هذه الرؤية فإنه  .(1)َصَحاَبِتِه َوَسَلِف اْلُأمَِّة(َو
على التكذيب واجلحود ، فإن عرف وأصر لتها إن كان جاهاليعرف بأد

ه أنكر معلوما من الدين ، ألنفإنه يستتاب، فإن تاب وإال قتل مرتدا
باألدلة ، وألنه خالف وكذب بالضرور ، وألنه خالف اإلمجا، القطعي

 .املتواتر  من الكتاب والسنة
اإلميان بأن  :واخلالصة أن تعلم أن من أصول اإلميان عند أهل السنة 

الكيهية اليت  املؤمنني يرون ربهم يو  القيامة رؤية حقيقية باألبصار على
أخربت به األدلة املتواتر  من  ، وأن هذه الرؤية حق كمايريدها اهلل تعاىل
، والسلف ال يههمون من هذه ما اتهق عليه أهل السنةوك ،الكتاب والسنة

، وكل اللواز  الباطلة اليت يقوهلا تعاىلالرؤية إال كل معنى مجيل الئق باهلل 
وأفهامهم  ،املبتدعة يف إنكار هذه الرؤية فإمنا هي مهرزات عقوهلم العهنة

هم خالهوا به ف، وقد وهو شيء فهموه وال حقيقة له، وال عرب  به ،املنتنة
، واملتقرر أن كل فهم خالف فهم سلف األمة يف سلف األمة وأئمتها

 .، واهلل يتوالنا وإياكعمل فإنه باطلمسائل العقيد  وال
اتهق سلف األمة وأئمتها من الصحابة والتابعني ومن تبعهم  :الفرع السابع

على احلق من أهل السنة إىل ساعتنا هذه أن مما يوصف اهلل تعاىل به: أنه 
املطلوق  كاستواء ، وأنه ليسعرشه استواء يليق جبالله وعظمته على مستو

يقال فيه ما  ،على ظهور الهلك والدوار، بل هو استواء خاص به جل وعال
ضعيهة يف درك كيهية ، وأنه ال جيوز إقحا  العقول اليقال يف سائر صهاته
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يق جبالل اء يل: بأنه استول يسعنا أن نقول كما قال األوائل، بهذا االستواء
، ومن ىل ليس كمثليه شيء يف مجيع صهاته، وأن اهلل تعااهلل تعاىل وعظمته

اىل أن هذا االستواء ليس عن املقطو، به عند سلف األمة رمحهم اهلل تع
، بل العرش ومحلة العرش ومن دونهم من سائر اخللق كلهم حاجة

ك عنهم طرفة ذاتي الذي ال ينهمهتقرون إىل اهلل تعاىل االفتقار احلقيقي ال
، وأن كل من أنكر هذه الصهة أو حرفها إىل معان أخرى غريبة على عني
ومن ضعف  ،فهمهوعلى األدلة إمنا أتي من قلة  ،وعلى فهم السلف ،اللغة

، اعته يف متابعة النص والتسليم له، ومن قلة بضالتزامه بههم السلف
لو ) :ىل لهظةواحذر أيها األخ املبارك أن تدخل عليك يف صهات اهلل تعا

فإن هذه اللهظة يف باب الصهات هي  ،كان كذا وكذا أفال يكون كذا وكذا(
 ،يف احلقيقة مما يلقيه إبليس على القلوب والعقول حتى يكدر صهو مشربها

، بل القول يف هذا الباب أن نقول ليها اعتقادها يف خالقها وبارئهاويهسد ع

ٺ چ: وأن نقول ،(1)چۋ ۋ ۅ      ۅ ۉ ۉچ  :كما قال ربنا جل وعال

 :وأن نقول بلسان احلال واملقال ،(2)چٿ       ٿٿ  ٿ    ٹ ٹ
ن القلب ( مع العلم األكيد املقرون باطمئنامسعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا)

، وأننا ال ميكن مر، وأنها حق ثابت يف نهس األأنها صهة كمال من كل وجه
، وأنه ال جيوز لنا أن نقحم هذه كيهيتها بعقولنا الضعيهة القاصر أن ندرك 

يهية شيء من صهات الباري العقول القاصر  يف البحث والتنقيب عن ك
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 ، ولذلك فإن مذهب السلف يف الصهات يقو  على ثالثة أصول:جل وعال
  .يعين اليت أثبتها النص ،ثبات الصهة اليت يدور حوهلا النصاألول: إ

اثله فيها شيء من فال مي ،باهلل تعاىلالثاني: االعتقاد اجلاز  أنها مما يليق 
  .صهات خملوقاته

صهة  ك، ومن ذلع يف التعرف على كيهية هذه الصهةالثالث: قطع الطم
، فقد ورد ذكر ها قد ثبتت بها األدلة املتواتر فإن االستواء على العرش

االستواء على العرش يف سبع آيات من كتاب اهلل تعاىل جل وعال، مجعها 
 :هالناظم بقول

 ـرآنـــيف سبـع آيــات من القــ       ـد أتى ـولتــؤمنن باالستـواء فقـ
 انـــويونس واألعـراف والهـرق  دـوبطـه يف السجد  الرعد احلدي

، وسلف األمة ال ك إال اإلميان والتسليم والتصديقوال يسعنا مع ذل
يرد يف ، فال إال كل معنى حق العرش يههمون من استواء اهلل تعاىل على

 ،أذهانهم الطيبة الكرمية شيء من معاني السوء والظنون الكاذبة
صهة االستواء شيئا من املعاني  فكل من فهم من ،والتوهمات الزائهة

، واملتقرر أن كل فهم خمالف إنه قد خالف منهج السلف يف الههمالباطلة ف
، مما لههم سلف األمة يف العقيد  والعمل فإنه باطل فما يقوله أهل البد

نستحيي من ذكره يف شأن هذه الصهة كله مبين على فهو  مل تستنر بنور 
، وإمنا طغى ق علومها من ينبو، فهم سلف األمةومل تست ،الكتاب والسنة

واملطالهة  ،عليها علو  املنطق اليوناني بقواعده الهلسهية املناقضة للمعقول
تزل فاهلل اهلل أيها احلبيب املبارك يف فهمه وعلمه وتقواه أن  ،للمنقول
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، أوصيك يا أخي بااللتزا  الكامل مبا قدمك عن فهم سلف األمة فتهلك
، يا أخي أنا سألة ويف غريها من مسائل املعتقدقرره أهل السنة يف هذه امل

ل بك يف واملذاهب املنكر  فتز ،مشهق عليك أن تتططهك األفها  العهنة
الكتاب والسنة ، فأنشدك اهلل تعاىل أن تعتصم بهر الردى ومهاوي اهللكةح

، فإني أريد لك الهوز واخلري والنجا  وعلى فهم سلف األمة، لعلك تنج
أل اهلل تعاىل أن يهدي قلبك للحق، وأن يشرح صدرك ، وأسوالرب واهلدى
، ماعةلهة ملا عليه أهل السنة واجل، وأن جينبك الزلل واملطابنور االتبا،

 .فاك  اهلل تعاىل من كل سوء وبالءعا
: اُه ِمْن اْلِإمَياِن ِبَاللَِّه)َوَقْد َدَخَل ِفيَما َذَكْرَن: قال أبو العباس رمحه اهلل تعاىل 

َوَأْجَمَع َعَلْيِه  ×َوَتَواَتَر َعْن َرُسوِلِه  ،اْلِإمَياُن ِبَما َأْخَبَر اللَُّه ِبِه ِفي ِكَتاِبِه
 ،َعِليٌّ َعَلى َخْلِقِه ،ِة ِمْن َأنَُّه ُسْبَحاَنُه َفْوَق َسَمَواِتِه َعَلى َعْرِشِهَسَلُف اْلُأمَّ

َيْعَلُم َما ُهْم َعاِمُلوَن َكَما َجَمَع َبْيَن َذِلَك ِفي  ،َوُهَو ُسْبَحاَنُه َمَعُهْم َأْيَنَما َكاُنوا

 ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ   ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :َقْوِلِه

   ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

َفِإنَّ  ،َأنَُّه ُمْطَتِلٌط ِباْلَطْلِق چڦ ڦچ :َوَلْيَس َمْعَنى َقْوِلِه (1)چڃ   ڃ
َطَر َوِخَلاُف َما َف ،َهَذا َلا ُتوِجُبُه اللَُّغُة َوُهَو ِخَلاُف َما َأْجَمَع َعَلْيِه َسَلُف اْلُأمَِّة

؛ َبْل اْلَقَمُر آَيٌة ِمْن آَياِت اللَِّه ِمْن َأْصَغِر َمْطُلوَقاِتِه ُهَو اللَُّه َعَلْيِه اْلَطْلَق
؛ َوُهَو ِر اْلُمَساِفِر َأْيَنَما َكاَن؛ َوُهَو َمَع اْلُمَساِفِر َوَغْيوٌ، ِفي السََّماِءَمْوُض
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ٌع إَلْيِهْم إَلى ُمطَِّل ،ُمَهْيِمٌن َعَلْيِهْم ،ُسْبَحاَنُه َفْوَق اْلَعْرِش َرِقيٌب َعَلى َخْلِقِه
 -َوُكلُّ َهَذا اْلَكَلاِ  الَِّذي َذَكَرُه اللَُّه ُسْبَحاَنُه  ،َغْيِر َذِلَك ِمْن َمَعاِني ُرُبوِبيَِّتِه

 ،َحقٌّ َعَلى َحِقيَقِتِه َلا َيْحَتاُج إَلى َتْحِريٍف -ِمْن َأنَُّه َفْوَق اْلَعْرِش َوَأنَُّه َمَعَنا 

 چہ ہچ  :ُنوِن اْلَكاِذَبِة ِمْثُل َأْن َيُظنَّ َأنَّ َظاِهَر َقْوِلِهَوَلِكْن ُيَصاُن َعْن الظُّ
؛ َفِإنَّ اللََّه َأْهِل اْلِعْلِم َواْلِإمَياِن َوَهَذا َباِطٌل ِبِإْجَماِ، ،َأنَّ السََّماَء ُتِقلُُّه َأْو ُتِظلُُّه

َمَواِت َواْلَأْرَض َوُهَو الَِّذي ُيْمِسُك السَّ ،َقْد َوِسَع ُكْرِسيُُّه السََّمَواِت َواْلَأْرَض

 .(1)چٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ  ٹ چ ،َأْن َتُزوال
َوَقاَل اْلِإَماُ  َأُبو ُعْثَماَن إْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن الصَّاُبوِنيُّ النَّْيَساُبوِريُّ  

) َوَيْعَتِقُد َأْصَحاُب اْلَحِديِث َوَيْشَهُدوَن َأنَّ  (:الرَِّساَلِة ِفي السُّنَِّة) :ِفي ِكَتاِب
َوَأْعَياُن  اللََّه َفْوَق َسْبِع َسَمَواِتِه َعَلى َعْرِشِه َكَما َنَطَق ِبِه ِكَتاُبُه َوُعَلَماُء اْلُأمَِّة

ْوَق ؛ َلْم َيْطَتِلُهوا َأنَّ اللََّه َتَعاَلى َعَلى َعْرِشِه َوَعْرَشُه َفَسَلِف اْلُأمَِّة
  .(2)َسَمَواِتِه(

وقال ابن تيمية رمحه اهلل تعال يف سياقه عن أئمة أهل السنة كالمهم يف 
ُمتَِّهُقوَن َعَلى َأنَّ اللََّه  -أي سلف األمة  -) َبْل ُهْم  :صهات اهلل تعاىل قال

 ،َشْيٌء ِمْن َذاِتِه ؛ َلْيَس ِفي َمْطُلوَقاِتِهَعْرِشِه َباِئٌن ِمْن َخْلِقِه َفْوَق َسَمَواِتِه َعَلى
: إنَّ اللََّه َفْوَق َقْد َقاَل َماِلُك ْبُن َأَنٍسَو ،ِتِه َشْيٌء ِمْن َمْطُلوَقاِتِهَوَلا ِفي َذا

: َفَمْن اْعَتَقَد َأنَّ اللََّه ِفي -إَلى َأْن َقاَل  - ،لِّ َمَكاٍنالسََّماِء َوِعْلُمُه ِفي ُك
َأْو َغْيِر اْلَعْرِش  ،َوَأنَُّه ُمْهَتِقٌر إَلى اْلَعْرِش ،ِهَجْوِف السََّماِء َمْحُصوٌر ُمَحاٌط ِب

                                                 

 .65احلج:  (1)
 . (5/192) :جممو، الهتاوى (2)
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اْلَمْطُلوِق َعَلى َأْو َأنَّ اْسِتَواَءُه َعَلى َعْرِشِه َكاْسِتَواِء  ،-ِمْن اْلَمْطُلوَقاِت  -
َوَمْن اْعَتَقَد َأنَُّه َلْيَس َفْوَق السََّمَواِت إَلٌه  ،َفُهَو َضالٌّ ُمْبَتِدٌ، َجاِهٌل ُكْرِسيِِّه

َلْم ُيْعَرْج ِبِه إَلى َوَأنَّ ُمَحمًَّدا  ،َوَلا َعَلى اْلَعْرِش َربٌّ ُيَصلَّى َلُه َوُيْسَجُد ،ُيْعَبُد
َبْعَد  َوَقاَل - ،ِدٌ،َفُهَو ُمَعطٌِّل ِفْرَعْوِنيٌّ َضالٌّ ُمْبَت َزَل اْلُقْرآُن ِمْن ِعْنِدِه؛ َوَلا َنَربِِّه

َه ِفي السََّماِء َفُهَو : َمْن َلْم َيْعَتِقْد َأنَّ اللَُّل الَِّذي َقاَلَواْلَقاِئ -َكَلاٍ  َطِويٍل 
ْيُث َتْحُصُرُه : إْن َأَراَد ِبَذِلَك َمْن َلا َيْعَتِقُد َأنَّ اللََّه ِفي َجْوِف السََّماِء ِبَحَضالٌّ

َوِإْن َأَراَد ِبَذِلَك َمْن َلْم َيْعَتِقْد َما َجاَء ِبِه اْلِكَتاُب  ،ْخَطَأَوُتِحيُط ِبِه: َفَقْد َأ
َعْرِشِه َوالسُّنَُّة َواتََّهَق َعَلْيِه َسَلُف اْلُأمَِّة َوَأِئمَُّتَها ِمْن َأنَّ اللََّه َفْوَق َسَمَواِتِه َعَلى 

َيْعَتِقْد َذِلَك َيُكوُن ُمَكذًِّبا ِللرَُّسوِل  َفِإنَُّه َمْن َلْم ،َفَقْد َأَصاَب َباِئٌن ِمْن َخْلِقِه
؛ َناِفًيا َلُه ،طًِّلا ِلَربِِّه؛ َبْل َيُكوُن ِفي اْلَحِقيَقِة ُمَعِلَغْيِر َسِبيِل اْلُمْؤِمِننَيُمتَِّبًعا  ،×

َهَذا َقْوُل َو ،ا َربٌّ َيْسَأُلُه َوَيْقِصُدُهَوَل ،َفَلا َيُكوُن َلُه ِفي اْلَحِقيَقِة إَلٌه َيْعُبُدُه
  .(1)اجلهمية َوَنْحِوِهْم ِمْن َأْتَباِ، ِفْرَعْوَن اْلُمَعطِِّل(

َأْهُل السُّنَِّة  َوَأمَّا ،اِلاْسِتَواَء ِباِلاْسِتيَلاِء )َوَأوََّلْت اْلُمْعَتِزَلُة :وقال رمحه اهلل تعاىل
ْيٍف َيِجُب َعَلى الرَُّجِل اْلِإمَياُن : اِلاْسِتَواُء َعَلى اْلَعْرِش ِصَهٌة ِللَِّه ِبَلا َكَفَيُقوُلوَن

    ڈ چ: َوَسَأَل َرُجٌل َماِلَك ْبَن َأَنٍس َعْن َقْوِلِه ،ُل اْلِعْلَم ِفيِه إَلى اللَِّهِبِه َوَيِك

َكْيَف اْسَتَوى؟ َفَأْطَرَق َماِلٌك َرْأَسُه َمِليًّا َوَعَلاُه , (2)چڑ ژ ژ

                                                 

 .(5/259) :جممو، الهتاوى (1)
 .5طه:  (2)
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َواْلِإمَياُن ِبِه  ،َواْلَكْيُف َغْيُر َمْعُقوٍل ،اِلاْسِتَواُء َغْيُر َمْجُهوٍل  :ُثمَّ َقاَل ،الرَُّحَضاُء
 .(1)َوَما ُأَراك إلَّا َضالًّا  ُثمَّ َأَمَر ِبِه َفُأْخِرَج( ،َوالسَُّؤاُل َعْنُه ِبْدَعٌة ،َواِجٌب

)َوَذَكْرت َما َأْجَمَع َعَلْيِه َسَلُف  :رمحه اهلل تعاىل يف منظر  الواسطيةوقال  
؛ َلا َيْحَتاُج َمَعَنا َحقٌّ َعَلى َحِقيَقِتِهَوَأنَُّه  ،اْلُأمَِّة ِمْن َأنَُّه ُسْبَحاَنُه َفْوَق اْلَعْرِش

  .(2)إَلى َتْحِريٍف َوَلِكْن ُيَصاُن َعْن الظُُّنوِن اْلَكاِذَبِة(
، َواْبِن عيينة ،ْوِريِّ َوَماِلٍك)َوَأِئمَُّتَنا َكالثَّ :َوَقاَل السجزي رمحه اهلل تعاىل

 ،َوَأْحَمَد ،والهضيل ،َواْبِن اْلُمَباَرِك ،َوَحمَّاِد ْبِن َزْيٍد ،َوَحمَّاِد ْبِن َسَلَمَة
لِّ َوَأنَّ ِعْلَمُه ِبُك ُمتَِّهُقوَن َعَلى َأنَّ اللََّه ُسْبَحاَنُه ِبَذاِتِه َفْوَق اْلَعْرِش َوِإْسَحاَق

  .(3)َمَكاٍن(
 ييهذاهلل تعاىل يف بيان بعض اللواز  الباطلة اليت وقال أبو العباس رمحه 

: َلْو َكاَن اللَُّه َفْوَق اْلَعْرِش َلَلِزَ  إمَّا َأْن اْلَقاِئُل َفِإنَُّه إَذا َقاَل) :بها املبتدعة
 ،َوُكلُّ َذِلَك ِمْن اْلُمَحاِل ،َأْو ُمَساِوًيا ،َأْو َأْصَغَر ،َيُكوَن َأْكَبَر ِمْن اْلَعْرِش
َفِإنَُّه َلْم ُيْهَهْم ِمْن َكْوِن اللَِّه َعَلى اْلَعْرِش إلَّا َما َيْثُبُت  ،َوَنْحُو َذِلَك ِمْن اْلَكَلاِ 

إمَّا  ،َتاِبٌع ِلَهَذا اْلَمْهُهوِ  َوَهَذا اللَّاِزُ  ،ِلَأيِّ ِجْسٍم َكاَن َعَلى َأيِّ ِجْسٍم َكاَن

                                                 

 .(16/400) :جممو، الهتاوى (1)
 . (3/199) :جممو، الهتاوى (2)
، كما نص عليه اْلِإَباَنة ه:ِفي كتاب ، والكال  ذكرهاحلافظ َأُبو نصر الوائلياملراد بالسجزي:  (3)

 الذهيب، ومل أجد الكتاب.
 .136: ـالتحهة املدنية يف العقيد  السلهية ص، و235: ـالعلو للعلي الغهار صانظر 
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َوَيْطَتصُّ ِبِه َفَلا َيْلَزُمُه َشْيٌء ِمْن اللََّواِزِ  َيِليُق ِبَجَلاِل اللَِّه َتَعاَلى  اْسِتَواٌء
 .(1)اْلَباِطَلِة الَِّتي َيِجُب َنْهُيَها َكَما َيْلَزُ  ِمْن َساِئِر اْلَأْجَساِ (

 (َوالصَِّهاِتاْلَأْسَماِء ) :)َرَوى َأُبو َبْكٍر البيهقي ِفي :وقال رمحه اهلل تعاىل 
: َنُقوُل إنَّ -التَّاِبُعوَن ُمَتَواِفُروَن َو -: ُكنَّا اِد َصِحيٍح َعْن األوزاعي َقاَلِبِإْسَن

السُّنَُّة ِمْن  ِفي َوُنْؤِمُن ِبَما َوَرَدْت ،َفْوَق َعْرِشِه -َتَعاَلى ِذْكُرُه  -اللََّه 
  .(2)ِصَهاِتِه

: الَِّذيَن ي َعْصِر َتاِبِع التَّاِبِعنَيْلَأِئمَِّة اْلَأْرَبَعِة ِفَوَقْد َحَكى األوزاعي َوُهَو َأَحُد ا
َواللَّْيُث إَماُ   ،َواألوزاعي إَماُ  َأْهِل الشَّاِ  ،إَماُ  َأْهِل اْلِحَجاِز َماِلٌك :ُهْم

 ِفي َزَمِن َحَكى ُشْهَرَ  اْلَقْوِل -َوالثَّْوِريُّ إَماُ  َأْهِل اْلِعَراِق  ،َأْهِل ِمْصَر
َوِإنََّما َقاَل  ،َوِبِصَهاِتِه السَّْمِعيَِّة مَياِن ِبَأنَّ اللََّه َتَعاَلى َفْوَق اْلَعْرِشالتَّاِبِعنَي ِباإِل

 ،األوزاعي َهَذا َبْعَد ُظُهوِر َمْذَهِب َجْهٍم اْلُمْنِكِر ِلَكْوِن اللَِّه َفْوَق َعْرِشِه
َوَرَوى َأُبو  ،نَّ َمْذَهَب السََّلِف ِخَلاُف َذِلَك؛ ِلَيْعِرَف النَّاُس َأَوالنَّاِفي ِلِصَهاِتِه
: ُسِئَل َمْكُحوٌل َوالزُّْهِريُّ َعْن األوزاعي َقاَل( ِكَتاِب السُّنَِّة) :َبْكٍر اْلَطلَّاُل ِفي

  .(3)ا َكَما َجاَءْتَأِمرُّوَه ْهِسرِي اْلَأَحاِديِث َفَقاال:َعْن َت

                                                 

 .(5/27) :جممو، الهتاوى (1)
 (.865، رقم: )(2/304) :األمساء والصهات للبيهقي (2)
 مل أقف عليه فيه. (3)
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َوُسْهَياَن  ،ْبَن َأَنٍسا: َسَأْلت َماِلَك اْلَوِليِد ْبِن ُمْسِلٍم َقاَل َوَرَوى َأْيًضا َعْن
الَِّتي َجاَءْت ِفي َعْن اْلَأْخَباِر  واألوزاعي ،َواللَّْيَث ْبَن َسْعٍد ،الثَّْوِريَّ

 .(1): َأِمرُّوَها َكَما َجاَءْتَفَقاُلوا ،الصَِّهاِت
. َفَقْوُلُهْم َرِضَي اللَُّه (2)َكَما َجاَءْت ِبَلا َكْيٍفوَها : َفَقاُلوا َأِمرُّي ِرَواَيٍةَوِف 

َردٌّ  (ِبَلا َكْيٍف) :َوَقْوُلُهْم ،َردٌّ َعَلى اْلُمَعطَِّلِة (َأِمرُّوَها َكَما َجاَءْت) :َعْنُهْم
اْلَأْرَبَعُة َو ،َوالزُّْهِريُّ َوَمْكُحوٌل ُهَما َأْعَلُم التَّاِبِعنَي ِفي َزَماِنِهْم ،َعَلى اْلُمَمثَِّلِة

 ،َوِمْن َطَبَقِتِهْم َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ،اْلَباُقوَن َأِئمَُّة الدُّْنَيا ِفي َعْصِر َتاِبِعي التَّاِبِعنَي
َوَرَوى َأُبو اْلَقاِسِم األزجي ِبِإْسَناِدِه َعْن ُمَطرِِّف  ،ْبُن َسَلَمَة َوَأْمَثاُلُهَما َوَحمَّاُد

ْبِن َعْبِد اللَِّه َقاَل َسِمْعت َماِلَك ْبَن َأَنٍس إَذا ُذِكَر ِعْنَدُه َمْن َيْدَفُع َأَحاِديَث ا
َوُوَلاُ  اْلَأْمِر  ×: َسنَّ َرُسوُل اللَِّه ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز : َقاَلالصَِّهاِت َيُقوُل

َوُقوٌَّ  َعَلى  ،َواْسِتْكَماٌل ِلَطاَعِة اللَِّه ،لَِّهَبْعَدُه ُسَنًنا اْلَأْخُذ ِبَها َتْصِديٌق ِلِكَتاِب ال
َوَلا النََّظُر ِفي َشْيٍء  ،َلْيَس ِلَأَحِد ِمْن َخْلِق اللَِّه َتَعاَلى َتْغِيرُيَها ،ِديِن اللَِّه

 َوَمْن ،َوَمْن اْسَتْنَصَر ِبَها َفُهَو َمْنُصوٌر ،َمْن اْهَتَدى ِبَها َفُهَو ُمْهَتٍد ،َخاَلَهَها
ُه َجَهنََّم َوَساَءْت َخاَلَهَها َواتََّبَع َغْيَر َسِبيِل اْلُمْؤِمِننَي َولَّاُه اللَُّه َما َتَولَّى َوَأْصَلا

 . (3)َمِصرًيا

                                                 

 (.313) :، رقم(1/259) :السنة ألبي بكر بن اخلالل (1)
 ،(2/377) :والصهاتاألمساء (، ويف 75، رقم: )112: ـاملراسيل صرواه أبو داود يف  (2)

 .(1/171): شرح السنة(، والبغوي يف 955) :رقم
 :اإلبانة الكربى، وابن بطة يف (92) :، رقم(1/407) :الشريعةرواه اآلجري يف  (3)
 .(231) :، رقم(1/352)
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: ُسِئَل اَلَعْن ُسْهَياَن ْبِن عيينة َق -ُكلُُّهْم َأِئمٌَّة ِثَقاٌت  -َوَرَوى اْلَطلَّاُل ِبِإْسَناِد 

ْيَف َك (1)چڑ ژ ژ    ڈ چ :ْبِد الرَّْحَمِن َعْن َقْوِلِهَعَرِبيَعُة ْبُن َأِبي 
َوِمْن اللَِّه  ،َواْلَكْيُف َغْيُر َمْعُقوٍل ،اِلاْسِتَواُء َغْيُر َمْجُهوٍل :َقاَل ؟اْسَتَوى
. َوَهَذا اْلَكَلاُ  (2)َوَعَلْيَنا التَّْصِديُق ،َوَعَلى الرَُّسوِل اْلَبَلاُغ اْلُمِبنُي ،الرَِّساَلُة

ْبِن َأِبي َعْبِد الرَّْحَمِن ِمْن َغْيِر اَمْرِويٌّ َعْن َماِلِك ْبِن َأَنٍس ِتْلِميِذ َرِبيَعَة 
هذه ، واهلل إن األذن والنهس هلا طرب خاص عند ذكر اهلل أكرب .(3)َوْجٍه(

واملهم أن تعرف أن السلف متهقون على  ،النقول عن سلف األمة وأئمتها
، وأن م ال يههمون منها إال كل معنى حقوأنه ،ت صهة االستواءإثبا

 ،فهم يعلمون معناه ،ولكنه جمهول الكيهية ،االستواء عندهم معلو  املعنى
 ،، فكن مع السلف والز  جادتهم تنجهوضون علم كيهيته إىل اهلل تعاىلوي

منهج ، اهلل اهلل يف معاٍف وأنت سليٌموخذ به يف سريك إىل اهلل تعاىل تصل 
واشدد  ،عليه بنواجذك ضَّ، ُعاهلل اهلل يف منهج السلف وفهمهم ،السلف

سالمة والنجا  يف الدنيا واآلخر ، واهلل ، إن كنت تريد اليديك عليه بكليت
 .يتوالنا وإياك للهدى

اتهق سلف األمة وأئمتها على أن األلهاظ ااجمملة املبهمة اليت  :ثامنالفرع ال
وال تقبل مطلقا، وإمنا هي موقوفة  ،ها ال ترد مطلقاوحتمل احلق والباطل  أن

                                                 

 .5طه:  (1)
يف كتابه: أبو القاسم هبة اهلل بن احلسن بن منصور الطربي الرازي الاللكائي  عزاه له (2)

 (.665، رقم: )(3/441) :أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة شرح
 .(5/40)البن تيمية: جممو، الهتاوى  (3)
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، فيقبل احلق ويرد الباطل ،، حتى يتميز حقها من باطلهاعلى التهصيل
ترد ، فهذه ال جيعلها السلف أصوال واملكان ،واحليز ،واجلسم ،لهظ اجلهةك

هي عند السلف ألهاظ جمملة  ، بلأبدا ،إليها مسائل األمساء والصهات، ال
وال يثبتون ألهاظها وال ينهونها، وأما  ،ق وتتضمن الباطلتتضمن احل

، كان يراد بها املعنى احلق قبلوها، فإن معانيها فإنها عندهم على التهصيل
، وعلى ذلك: ان يراد بها املعنى الباطل ردوها، هذا هو فهم السلفوإن ك

فإنه  أو جهة علو حميطة باهلل تعاىل ،فلهظ اجلهة إن كان يراد به جهة سهل
، وإن كان يراد به جهة علو غري معنى باطل يرده سلف األمة، وال يقبلونه

 ،ولكن ال يطلقون عليه لهظ اجلهة ،، فهذا معنى حق يقبله السلفةطحمي
، وإمنا يطلقون على رد يف الكتاب وال يف السنة بعينهألن هذا اللهظ مل ي

به الكتاب  الذي ورد و، فإن لهظ العلو هاحلق فيه لهظ العلو املعنى
، فإن السلف يههمون منه أنه إن وكذلك لهظ املكان ،وصحت به السنة

أو مكان علو حميط باهلل تعاىل فإنه يكون بذلك من  ،أريد به مكان سهل
، وأما إن أريد به مكان علو غري الباطلة املردود  بالكتاب والسنةاملعاني 

ى هذا املعنى احلق عل ، ولكن ال يطلق السلفيط باهلل تعاىل فإنه كمالحم
اهلل  :قون عليه لهظ االستواء على العرش، فيقولون، وإمنا يطللهظ املكان

مستو على عرشه، بائن من خلقه، ليس يف خلقه شيء من ذاته، وال يف 
 ة، فال يعرب السلف رمحهم اهلل تعاىل عن املعاني احلقذاته شيء من خلقه

ورد ل ال يعربون عنها إال مبا ، ببألهاظ جمملة موهمة للحق والباطلالثابتة 
ال يطلقون  فإن السلف به الكتاب والسنة من األلهاظ، وكذلك لهظ احليز
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فإن كان  ،هون يف قبول معناه على االستهصال، ويتوقلهظه نهيا وال إثباتا
حال  ،، يعين أنه داخل فيهاأو هي وحوزه يراد به أن اهلل تعاىل حيوز األشياء

، بل هو أبطل داخلة يف ذاته فهذا معنى باطل ،أو هي حالة فيه ،فيها
وإن كان يراد باحليز أي املنهصل، فهو حق، فاهلل تعاىل عال على  الباطل،

ليس يف ذاته شيء من ذوات خلقه،  ،، ومنحاز عنهماخللق، ومنهصل عنهم
، ود، ا هو فهم السلف رمحهم اهلل تعاىل، هذن ذاتهوال يف خلقه شيء م

، والز  جاد  سلف األمة تأصيال ن أهل البد،عنك ما يقرره اخللف م
واملتقرر عند سلف األمة رمحهم اهلل تعاىل أن مسائل االعتقاد ال  ،وتهصيال

تهق ، بل ال يعرب عنها إال باحلق املأللهاظ ااجمملة املوهمة احملتملةيعرب عنها با
األلهاظ  فالسلف رمحهم اهلل تعاىل ال جيعلون هذه ،مع لهظ الكتاب والسنة

  ،، بل الوحي هو احلاكم عليها واملهيمن عليهاحاكمة على شيء من الوحي
هيمنة وأما من زاغ وحاد على سبيلهم فإنهم جيعلون مثل هذه األلهاظ م

و ملاذا أنكر أهل البد، العل حاكمة على ما ورد به الوحي، فقل لي بربك
 ؟ الذي ثبتت به األدلة املتواتر 

العلو  ، فأنكرواواجلهة ممتنعة على اهلل ،ندهم جهةعإمنا ذلك ألن العلو 
منا على ما هذا اللهظ حاكما ومهي ا، فجعلووحرفوه مراعا  للهظ اجلهة

 ؟، ملاذا أنكر املعتزلة صهات اهلل تعاىلورد به الكتاب والسنة، وقل لي بربك
؟ إمنا ذلك مراعا  منهم للهظ ذا أنكر اجلهمية األمساء والصهاتوملا

واجلسمية  ،بصهة ال يتصور أن يكون إال جسما ن املوصوفاجلسم، أل
لة وساموها تعطيال وجحدا وإنكارا، ، فحرفوا األدممتنعة على اهلل تعاىل
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ورد ، فجعلوا هذا اللهظ حاكما ومهيمنا على ما احرتاما منهم للهظ اجلسم
 لهاظ: وحكيم األدعة من عالماتهم اليت يعرفون بها، فاملبتبه الكتاب والسنة

، فهذه األلهاظ ااجمملة املوهمة احملتملة هي ااجمملة يف وحي رب العاملني
األصل عند أهل البد، فيما ينهي وما يثبت من األمساء والصهات هلل 

؟ هل هذا هو به ×تعاىل، فهل هذا باهلل عليك هو احلق الذي جاء حممد 
تابعون احلق الذي كان عليه صحابته الكرا ؟ هل هذا هواحلق الذي قرره ال

هلم بإحسان؟ هل هذا هو احلق الذي قرره أئمة السلف من أمثال 
، والثوري ،وعمر بن عبدالعزيز ،وإسحاق ،بن حنبلاوأمحد  ،السهيانني

ومن كان على احلق واهلدى من األئمة؟ هل هذا ما نطقت به األدلة من 
، إن هي إال اهلل من هذا املذهب اخلبيث الضالأعوذ ب ،الكتاب والسنة

، إن هي إال خزعبالت أهل البد، من شياطني اإلنس واجلنهات ورثها تر
، إن هي إال خياالت ظنوها حقا ومأل قلوبهم بها ،ا عليهم الشيطانأماله

ح القبيح، وواهلل ال حقيقة ملا قرروه، وال وأقب ،ثابتا وهي من أبطل الباطل
ااجمملة يف  األلهاظ، فهذه الوحي هو احلاكم ال احملكو  عليه، فبرهان ملا ظنوه

فيما يقبل أو يرد من نصوص  ، ال جيوز جعلها أصالاحلقيقة ألهاظ بدعية
 .الوحي

َفَلْيَس  )َوَما َتَناَزَ، ِفيِه اْلُمَتَأخُِّروَن َنْهًيا َوِإْثَباًتا :قال ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل 
اِت َلْهِظِه َأْو َنْهِيِه َحتَّى َيْعِرَف  َلُه َأْن ُيَواِفَق َأَحًدا َعَلى إْثَبَعَلى َأَحٍد َبْل َوال

َوِإْن اْشَتَمَل َكَلاُمُه َعَلى َحقٍّ  ،َفِإْن َأَراَد َحقًّا ُقِبَل َوِإْن َأَراَد َباِطًلا ُردَّ ،ُمَراَدُه
َبْل ُيوَقُف اللَّْهُظ َوُيَهسَُّر  ،َوَلْم ُيِرْد َجِميَع َمْعَناُه ،َوَباِطٍل َلْم ُيْقَبْل ُمْطَلًقا
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، َفَلْهُظ اْلِجَهِة َقْد َوالتََّحيُِّز َوَغْيِر َذِلَك اْلَمْعَنى َكَما َتَناَزَ، النَّاُس ِفي اْلِجَهِة
ُيَراُد ِبِه َشْيٌء َمْوُجوٌد َغْيُر اللَِّه َفَيُكوُن َمْطُلوًقا َكَما إَذا ُأِريَد ِباْلِجَهِة َنْهُس 

َراُد ِبِه َما َلْيَس ِبَمْوُجوِد َغْيِر اللَِّه َتَعاَلى َوَقْد ُي ،َأْو َنْهُس السََّمَواِت ،اْلَعْرِش
َوَمْعُلوٌ  َأنَُّه َلْيَس ِفي النَّصِّ إْثَباُت َلْهِظ  ،َكَما إَذا ُأِريَد ِباْلِجَهِة َما َفْوَق اْلَعاَلِم

َواْلُعُروِج إَلْيِه  ،ِةَواْلَهْوِقيَّ ،َواِلاْسِتَواِء ،اْلِجَهِة َوَلا َنْهُيُه َكَما ِفيِه إْثَباُت اْلُعُلوِّ
َوَقْد ُعِلَم َأنَّ َما َثمَّ َمْوُجوٌد إلَّا اْلَطاِلَق َواْلَمْطُلوَق َواْلَطاِلُق  ،َوَنْحُو َذِلَك

؛ َوَلا ُلوَقاِتِه َشْيٌء ِمْن َذاِتِهَلْيَس ِفي َمْط -ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى  -ُمَباِيٌن ِلْلَمْطُلوِق 
: َأُتِريُد ِباْلِجَهِة َأنََّها َفُيَقاُل ِلَمْن َنهي اْلِجَهَة ،َمْطُلوَقاِتِهِتِه َشْيٌء ِمْن ِفي َذا

َأْ  ُتِريُد ِباْلِجَهِة  ،َشْيٌء َمْوُجوٌد َمْطُلوٌق؟ َفَاللَُّه َلْيَس َداِخًلا ِفي اْلَمْطُلوَقاِت
َوَكَذِلَك  ،ٌن ِلْلَمْطُلوَقاِتَما َوَراَء اْلَعاَلِم؟ َفَلا َرْيَب َأنَّ اللََّه َفْوَق اْلَعاَلِم ُمَباِي

ُيَقاُل ِلَمْن َقاَل اللَُّه ِفي ِجَهٍة: َأُتِريُد ِبَذِلَك َأنَّ اللََّه َفْوَق اْلَعاَلِم؟ َأْو ُتِريُد ِبِه َأنَّ 
َوِإْن  ،اللََّه َداِخٌل ِفي َشْيٍء ِمْن اْلَمْطُلوَقاِت؟ َفِإْن َأَرْدت اْلَأوََّل َفُهَو َحقٌّ

إْن َأَراَد ِبِه َأنَّ اللََّه َتُحوُزُه   َوَكَذِلَك َلْهُظ التََّحيُِّز ،ثَّاِنَي َفُهَو َباِطٌلَأَرْدت ال
 ،؛ َبْل َقْد َوِسَع ُكْرِسيُُّه السََّمَواِت َواْلَأْرَضَفَاللَُّه َأْعَظُم َوَأْكَبُر اْلَمْطُلوَقاُت

 وئ ەئ ەئ ائ  ائ ى ى ې ېچ: َوَقْد َقاَل اللَُّه َتَعاَلى

َوَقْد َثَبَت ِفي الصَِّحاِح َعْن , (1)چۆئ ۇئ  ۇئ وئ
: ُثمَّ َيُقوُل ،َواِت ِبَيِميِنِهَيْقِبُض اللَُّه اْلَأْرَض َوَيْطِوي السََّم) :َأنَُّه َقاَل ×النَِّبيِّ 

                                                 

 .97الزمر:  (1)
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َوِإنَُّه َلَيْدُحوَها َكَما : )؟ َوِفي َحِديٍث آَخَر(1)(َأَنا اْلَمِلُك َأْيَن ُمُلوُك اْلَأْرِض
َما السََّمَواُت السَّْبُع ) :َوِفي َحِديِث اْبِن َعبَّاٍس ،(2) (الصِّْبَياَن ِباْلُكَرِ  َيْدُحو

 ،(3) (َواْلَأْرُضوَن السَّْبُع َوَما ِفيِهنَّ ِفي َيِد الرَّْحَمِن إلَّا َكَطْرَدَلِة ِفي َيِد َأَحِدُكْم
َلْيَس  ،ُمْنَهِصٌل َعْنَها ،ُمَباِيٌن َلَها َأْي؛ ُمْنَحاٌز َعْن اْلَمْطُلوَقاِت َوِإْن َأَراَد ِبِه َأنَُّه

َعْرِشِه َباِئٌن  : َفْوَق َسَمَواِتِه َعَلىَما َقاَل َأِئمَُّة السُّنَِّةَفُهَو ُسْبَحاَنُه َك ،َحالًّا ِفيَها
 .(4)(ِمْن َخْلِقِه

اِمِع َذِلَك )َوِإنََّما اْلَمْقُصوُد ُهَنا التَّْنِبيُه َعَلى َجَو :وقال رمحه اهلل تعاىل 
َوَما َسَكَت َعْنُه السَّْمُع َنْهًيا َوِإْثَباًتا َوَلْم َيُكْن ِفي اْلَعْقِل َما ُيْثِبُتُه َوَلا  ،َوُطُرِقِه

َوَنْنِهي َما َعِلْمَنا  ،َفُنْثِبُت َما َعِلْمَنا ُثُبوَتُه ،َفَلا ُنْثِبُتُه َوَلا َنْنِهيه ،َيْنِهيه َسَكْتَنا َعْنُه
 .(5)َنْسُكُت َعمَّا َلا َنْعَلُم َنْهَيُه َوَلا إْثَباَتُه(َو ،َنْهَيُه

َوَما ُعِلَم اْنِتَهاُؤُه  ،َما ُعِلَم ُثُبوُتُه ُأْثِبَت :)َفاْلَأْقَساُ  َثَلاَثٌة :وقال رمحه اهلل تعاىل 
َوالسُُّكوُت  ،َهَذا ُهَو اْلَواِجُب ،َسَكَت َعْنُه َوَما َلْم ُيْعَلْم َنْهُيُه َوَلا إْثَباُتُه ،ُنِهَي

                                                 

ائ ەئ ەئ وئ وئ چ ، كتاب تهسري القرآن، باب قوله: البطاريأخرجه  (1)

كتاب  ،مسلم يف صهات املنافقني وأحكامهم(، و4812رقم: ) ,چۇئ  ۇئ ۆئ
  (.2787) :رقم ،صهة القيامة واجلنة والنار

 مل أقف عليه. (2)
 :اإلبانة الكربىيف ابن بطة (، و1090) :، رقم(2/476) :السنة يف عبد اهلل بن أمحدرواه  (3)
: ـصصار  املنكي يف الرد على السبكي المشس الدين يف (، و237) :، رقم(7/308)
(232). 
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َوَمْن َلْم ُيْثِبْت َما َأْثَبَتُه إلَّا ِباْلَأْلَهاِظ  ،ْزِ  ِبَنْهِيِه َأْو ُثُبوِتِهَعْن الشَّْيِء َغْيِر اْلَج
َفَق َواْسَتْهَصَل َفِإْن َوا  َوِإَذا َتَكلََّم ِبَغْيِرَها اْسَتْهَسَر ،الشَّْرِعيَِّة الَِّتي َأْثَبَتَها

ِبالشَّْرِ، َلْهًظا  اْلَمْعَنى الَِّذي َأْثَبَتُه الشَّْرُ، َأْثَبَتُه ِباللَّْهِظ الشَّْرِعيِّ َفَقْد اْعَتَصَم
  .(1) َوَهِذِه َسِبيُل َمْن اْعَتَصَم ِباْلُعْرَوِ  اْلُوْثَقى( ،َوَمْعًنى

والنا نة، واهلل يتولنا رسالة يف شرح قاعد  األلهاظ ااجمملة عند أهل الس
 .وإياك
اتهق األئمة على أن التشريع أمر موقوف على الكتاب  :التاسعالفرع 
، فال تؤخذ ألمة فال مدخل لغريها يف التشريععلى فهم سلف او ،والسنة

، ولكن البد السلف إىل من الكتاب والسنة فقط، وال ثالث هلا العقائد عند
رمحهم اهلل تعاىل فالسلف  ،األخذ بها مقرونا بههم سلف األمةأن يكون 

، وأما من فية كافية يف تقرير أمور املعتقدفهموا أن أدلة الكتاب والسنة وا
، بل عامة ظر إىل الكتاب والسنة نظر اعتبارزاغ وحاد عن سبيلهم فإنه ال ين

املصادر اليت يؤخذ  أهل البد، والضالالت ال يرون أن الكتاب والسنة من
 ،واهر ال تدل على العقيد  الصحيحة، ألنها عندهم جمرد ظمنها املعتقد

، دح فيمن أخذ بظاهر الكتاب والسنةفضال عن أن من أهل البد، من يق
حكم العقل يف كل مصادره وموارده، فال يعتقد إال  وبعض أهل البد، قد

، فما قرره العقل هو املهيمن على أدلة الشر،، فجعلوا ما اقتضاه العقل
، وما نهاه العقل ردوه ليل خبصوصهدوه وإن مل يكن عليه دالعقل اعتم

، فرتاهم ال يأخذون يف عقائدهم إال وه وإن وردت به األدلة املتواتر واتهم
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، فالوحي عندهم هو العقل وأفهامهم املنتنة ،عقوهلم العهنة مما أملته عليه
، وبعض أهل البد، جعلوا العمد  يف إثبات العقائد ×ال ما جاء به حممد 

العقيد  على ما اعتمده آل البيت، وليتهم  ت، فقصرواعلى مرويات آل البي
لقوا على آل البيت ما مل ، لكنهم جتاوزوا وكذبوا واختصدقوا يف ذلك

وبعض أهل البد، جعلوا ، وخالهوا يف عقائدهم مجهور األمة ،يقولوه
 ،املواجيدو ،والرؤى ،واألحال  ،قررته املكاشهاتما  عمدتهم على

أو  ،يف أن هذه البقعة قرب وليرى منهم مناما فرتى الواحد ي ،واألذواق
، وجتعل له م يبنى فيه البناء الهسيح الواسع، وترتاده األمم الضالة، ثنيب

، وبعضهم بنى وتعظمه وتدعوه من دون اهلل تعاىل ،املوالد واالحتهاالت
فال يؤمن إال باحملسوسات  ،عقيدته على ما حيسه فقط دون ما خيهي عنه

وغري  ،غاب عنه وخهي عن مدركاته فإنه يكذب به وجيحد به، وأما ما فقط
ى ، فإنهم بنوا عقيدتهم علوأما السلف الصاحل ،ذلك مما يطول ذكره

و ما جيب أن نبقى عليه ، وهذا هالكتاب والسنة على فهم الصحابة
َرُسوُل اللَِّه إَلى  ×)َفُمَحمٌَّد  :، قال ابن تيمية رمحه اهلل تعاىلونتمسك به

 ،ُمُلوِكِهْم َوُزهَّاِدِهْم ،َعِرِبِهْم َوَعَجِمِهْم ،إْنِسِهْم َوِجنِِّهْم :الثََّقَلْيِن َجِميِع
َفَلْيَس ِلَأَحِد اْلُطُروُج َعْن ُمَتاَبَعِتِه َباِطًنا  ،اْلَأْوِلَياِء ِمْنُهْم َوَغْيِر اْلَأْوِلَياِء

ِكَتاِب َوالسُّنَِّة ِفي َدِقيٍق َوَلا َجِليٍل َلا َوَلا َعْن ُمَتاَبَعِة َما َجاَء ِبِه ِمْن اْل ،َوَظاِهًرا
  .(1)ِفي اْلُعُلوِ  َوَلا اْلَأْعَماِل(
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ُكلُّ َوْجٍد َلا َيْشَهُد َلُه اْلِكَتاُب َوالسُّنَُّة ) :وَقاَل َسْهُل ْبُن َعْبِد اللَِّه التسرتي
  .(1) َفُهَو َباِطٌل(

)اْلَقاِعَدُ  الثَّاِنَيُة َأنَّ َما َأْخَبَر ِبِه الرَُّسوُل  :وقال شيخ اإلسال  رمحه اهلل تعاىل
َأنَُّه ِل -َسَواٌء َعَرْفَنا َمْعَناُه َأْو َلْم َنْعِرْف -َعْن َربِِّه َفِإنَُّه َيِجُب اْلِإمَياُن ِبِه 

ْؤِمٍن ؛ َفَما َجاَء ِفي اْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة َوَجَب َعَلى ُكلِّ ُمالصَّاِدُق اْلَمْصُدوُق
َوَكَذِلَك َما َثَبَت ِباتَِّهاِق َسَلِف اْلُأمَِّة  ،اْلِإمَياُن ِبِه َوِإْن َلْم َيْهَهْم َمْعَناُه

  .(2)َوَأِئمَِّتَها(
 ،َوَأْهُل السُّنَِّة َواْلَجَماَعِة َيتَِّبُعوَن اْلِكَتاَب َوالسُّنََّة) :وقال رمحه اهلل تعاىل
  .(3)َفَيتَِّبُعوَن اْلَحقَّ َوَيْرَحُموَن اْلَطْلَق( ،َوُيِطيُعوَن اللََّه َوَرُسوَلُه
)َوِلَهَذا َوَصَف اْلِهْرَقَة النَّاِجَيَة ِبَأنََّها َأْهُل السُّنَِّة  :وقال رمحه اهلل تعاىل

َوَأمَّا اْلِهَرُق اْلَباِقَيُة  ،َوالسََّواُد اْلَأْعَظُم ،ْكَبُرَوُهْم اْلُجْمُهوُر اْلَأ ،َواْلَجَماَعِة
َوَلا َتْبُلُغ اْلِهْرَقُة ِمْن َهُؤَلاِء  ،َفِإنَُّهْم َأْهُل الشُُّذوِذ َوالتََّهرُِّق َواْلِبَدِ، َواْلَأْهَواِء

َبْل َقْد َتُكوُن  ،َفْضًلا َعْن َأْن َتُكوَن ِبَقْدِرَها ،َقِريًبا ِمْن َمْبَلِغ اْلِهْرَقِة النَّاِجَيِة
اِب َوالسُّنَِّة َوِشَعاُر َهِذِه اْلِهَرِق ُمَهاَرَقُة اْلِكَت ،ِهْرَقُة ِمْنَها ِفي َغاَيِة اْلِقلَِّةاْل

َفَمْن َقاَل ِباْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة َواْلِإْجَماِ، َكاَن ِمْن َأْهِل السُّنَِّة  ،َواْلِإْجَماِ،
 .(4)َواْلَجَماَعِة(
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 ،َأْو َأْمٍر ،َمْن َخاَلَف اْلِكَتاَب َوالسُّنََّة ِمْن َخَبٍر)َوُكلُّ  :وقال رمحه اهلل تعاىل 
  .(1)(َأْو َعَمٍل َفُهَو َظاِلٌم

)َفَعَلْيَنا َأْن ُنْؤِمَن ِبُكلِّ َما َجاَء ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوُنِقرُّ ِباْلَحقِّ  :وقال رمحه اهلل تعاىل
؛ َبْل َنْسُلُك ُسُبَل اْلِعْلِم ِبَغْيِر ِعْلٍم َلا َنَتَكلَُّمَو ،َوَلا َيُكوُن َلَنا َهًوى ،ُكلِِّه

 .(2)(َوَذِلَك ُهَو اتَِّباُ، اْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة ،َواْلَعْدِل

اتهق سلف األمة وأئمتها على أن القرآن كال  اهلل تعاىل منزل  :عاشرالفرع ال
، اهلل تعاىل حقيقة حروفه ومعانيه ، وأنه كال ري خملوق، منه بدأ وإليه يعودغ

، بل وال املعاني دون احلروف ،ليس كالمه احلروف فقط دون املعاني
 ،، وأن اهلل تعاىل تكلم به حقيقةف واملعاني كلها كال  اهلل تعاىلاحلرو

إىل الصحابة،  ×، ثم بلغه النيب ×، وبلغه إىل النيب ومسعه منه جربيل
، زال األمة تتناقله خالها عن سالفوال ت ،وبلغه الصحابة إىل كافة األمة

تعاىل كونه كال  اهلل  وحهظه يف الصدور والسطور واألوراق ال خيرجه عن
 من الصحابة والتابعني ، هذا ما أمجع عليه السلف الصاحلعلى احلقيقة

، رره أهل السنة واجلماعة يف كتبهموق ،وتابعيهم، وسارت عليه أمة اهلدى
: إنه إنه خملوق، وقال بعضهم :ل البد، وقالوانبغت نابغة من أه حتى

لى احلقيقة، وقيل حكاية عن كال  اهلل تعاىل وليس هو كالمه املسمو، ع
، واملتقرر أن كل ما خالف فهم غري ذلك، وكلها أقوال خمالهة لههم السلف

قال أبو العباس رمحه اهلل  ،السلف يف مسائل العقيد  والعمل فإنه باطل
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ٌل َغْيُر ؛ ُمَنزَّنَّ اْلُقْرآَن َكَلاُ  اللَِّهَمْذَهَب َسَلِف اْلُأمَِّة َوَأْهِل السُّنَِّة َأ َفِإنَّ) :تعاىل
ُرِوَي َعْن  ،َغْيُر َواِحٍد ِمْن السََّلِف َهَكَذا َقاَل ،ْنُه َبَدَأ َوِإَلْيِه َيُعوُد، ِمَمْطُلوٍق

: َما َقاَل -اِبِعنَي اْلَأْعَياِن َوَكاَن ِمْن التَّ -ُسْهَياَن ْبِن عيينة َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر 
 ×َواْلُقْرآُن الَِّذي َأْنَزَلُه اللَُّه َعَلى َرُسوِلِه  ،َذِلَكِزْلت َأْسَمُع النَّاَس َيُقوُلوَن 

َوُهَو  ،َوَيْكُتُبوَنُه ِفي َمَصاِحِهِهْم ،ُه اْلُمْسِلُموَنُهَو َهَذا اْلُقْرآُن الَِّذي َيْقَرُءو
؛ َوِإْن َتَلاُه اْلِعَباُد َوَبَلُغوُه ِبَحَرَكاِتِهْم َوَأْصَواِتِهْم َفِإنَّ ُ  اللَِّه َلا َكَلاُ  َغْيِرِهَكَلا

ې چ   :َقاَل اللَُّه َتَعاَلى ، ِلَمْن َقاَلُه ُمَبلًِّغا ُمَؤدًِّياال ،اْلَكَلاَ  ِلَمْن َقاَلُه ُمْبَتِدًئا

َوَهَذا ، (1)چې  ى ى ائ ائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

وئ وئ    ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ چ :اْلُقْرآُن ِفي اْلَمَصاِحِف َكَما َقاَل َتَعاَلى

 :َوَقاَل، (3)چڌ  ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ           ژ   چ  :َوَقاَل َتَعاَلى، (2)چۈئ

َكَلاُ  اللَِّه ِبُحُروِفِه َوَنْظِمِه َواْلُقْرآُن ، (4)چٱ    ٻ ٻ  ٻ ٻ پ      پچ 
  .(5)َوَمَعاِنيِه ُكلُّ َذِلَك َيْدُخُل ِفي اْلُقْرآِن َوِفي َكَلاِ  اللَِّه(

وقال رمحه اهلل تعاىل نقال عن بعض أهل العلم يف تقريره لعقيد  السلف يف 
وأن  ،وأن القرآن كال  اهلل وسائر كتبه املنزلة كالمه غري خملوق) :القرآن

القرآن من مجيع اجلهات مقروءًا ومتلوًا وحمهوظًا ومسموعًا وملهوظًا كال  
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وأن  ،وأنه بألهاظنا كال  اهلل غري خملوق ،وال ترمجة ،ال حكاية ،اهلل حقيقة
الواقهة من اللهظية من اجلهمية، وإن من قصد القرآن بوجه من الوجوه 

 . (1)يريد خلق كال  اهلل فهو عندهم من اجلهمية(
فلم يقل  ،)وكما مل يقل أحد من السلف أنه خملوق :رمحه اهلل تعاىل وقال

أحد منهم أنه قديم، مل يقل واحدًا من القولني أحد من الصحابة وال 
وال غريهم، بل  ،وال من بعدهم من األئمة األربعة ،التابعني هلم بإحسان

ظهر من قال القرآن كال  اهلل، وملا  :اآلثار متواتر  عنهم بأنهم كانوا يقولون
أنه خملوق قالوا ردًا لكالمه أنه غري خملوق، ومل يريدوا بذلك أنه مهرتى كما 

بل هذا كهر  ،ظنه بعض الناس فإن أحدًا من املسلمني مل يقل أنه مهرتى
اهلل يف غريه فرد  هنه خملوق خلقإ :اهر يعلمه كل مسلم، وإمنا قالواظ

لك وصنف يف ذلك السلف هذا القول، كما تواترت اآلثار عنهم بذ
 مصنهات متعدد  وقالوا: منه بدأ وإليه يعود.

د بن درهم وصاحبه اجلهم بن اجلع :خملوق :وأول من عرف أنه قال
 .صهوان

عبد اهلل بن سعيد بن كالب، ثم افرتق  :هو قديم :وأول من عرف أنه قال 
الكال  معنى واحد قائم بذات  :الذين شاركوه يف هذا القول فمنهم من قال

ومعنى القرآن كله والتورا  واإلجنيل وسائر كتب اهلل وكالمه وهو  ،الرب
ذلك املعنى الواحد الذي ال يتعدد وال يتبعض، والقرآن العربي مل يتكلم 

وقال مجهورالعقالء: هذا القول معلو   ،بل هو خملوق خلقه يف غريه ،اهلل به
                                                 

 .(1/214) :جمموعة الرسائل واملسائل البن تيمية (1)
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املعلو  بصريح العقل أن معنى آية الكرسي  الهساد باالضطرار فإنه من
قل هو اهلل أحد معنى تبت يدا أبي هلب،  :ليس معنى آية الدين، وال معنى

وحسابه لعباده  ،وخطابه ملالئكته ،فكيف مبعاني كال  اهلل يف الكتب املنزلة
ومنهم من قال: هو حروف أو حروف  ،وغري ذلك من كالمه ،يو  القيامة

مل يزل وال يزال موصوفًا بها، وكال  ،وأصوات قدمية أزلية الزمة لذاته
احلزبني يقول: إن اهلل تعاىل ال يتكلم مبشيئته وقدرته، وإنه مل يزل وال يزال 
يقول: يا نوح، يا إبراهيم، يا أيها املزمل، أيها املدثر، كما قد بسطت أقواهلم 

ومل يقل  ،املوضع، ومل يقل أحد من السلف بواحد من القولني يف غري هذا
وال حكاية له، وال قال  ،أحد من السلف أن هذا القرآن عبار  عن كال  اهلل

أو غري خملوق، فضاًل عن أن يقول أن  ،أحد منهم أن لهظي بالقرآن قديم
بل كانوا يقولون مبا دل عليه الكتاب  ،أو غري خملوق ،صوتي به قديم

ويكتبونه  ،والناس يقرؤونه بأصواتهم ،سنة من أن هذا القرآن كال  اهللوال
  .(1)وكال  اهلل غري خملوق( ،وما بني اللوحني كال  اهلل ،مبدادهم

)وقد ذكر الشيخ أبو احلسن حممد بن عبد امللك  :وقال رمحه اهلل تعاىل
أبا الكرخي يف كتابه الذي مساه: الهصول يف األصول، قال: مسعت اإلما  

منصور حممد بن أمحد يقول: مسعت أبا حامد االسهراييين يقول: مذهيب 
ومذهب الشافعي وفقهاء األمصار أن القرآن كال  اهلل غري خملوق ومن قال 

مسعه  ×خملوق فهو كافر، والقرآن محله جربيل مسموعًا من اهلل والنيب 
ن وهو الذي نتلوه حن×، من جربيل والصحابة مسعوه من رسول اهلل 
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 ،وحمهوظًا ،ومكتوبًا ،وما يف صدورنا مسموعًا ،بألسنتنا وفيما بني الدفتني
وكل حرف منه كالباء والتاء كله كال  اهلل غري خملوق، ومن قال خملوق فهو 

  .(1)كافر، عليه لعائن اهلل والناس أمجعني(
 ،)ومذهب سلف األمة وأئمتها من الصحابة :وقال رمحه اهلل تعاىل
وسائر أئمة املسلمني كاألئمة األربعة وغريهم ما دل  ،والتابعني هلم بإحسان

عليه الكتاب والسنة، وهو الذي يوافق األدلة العقلية الصرحية، أن القرآن 
كال  اهلل منزل غري خملوق منه بدأ وإليه يعود، فهو املتكلم بالقرآن والتورا  

هصاًل عنه، وهو سبحانه واإلجنيل وغري ذلك من كالمه ليس خملوقًا من
يتكلم مبشيئته وقدرته، فكالمه قائم بذاته، ليس خملوقًا بائنًا عنه، وهو يتكلم 
مبشيئته وقدرته، مل يقل أحد من سلف األمة أن كال  اهلل خملوق بائن عنه، 
وال قال أحد منهم أن القرآن أو التورا  أو اإلجنيل الزمة لذاته أزاًل وأبدًا، 

أو  ،ن نهس ندائه ملوسىإتكلم مبشيئته وقدرته، وال قالوا يوهو ال يقدر أن 
 ،مل يزل اهلل متكلمًا إذا شاء :نهس الكلمة املعينة قدمية أزلية، بل قالوا

إذا شاء، وكلمات اهلل ال نهاية هلا كما فكالمه قديم مبعنى أنه مل يزل متكلمًا 

ىئ ىئ ی ی        ی ی           ېئ  ېئ   ېئ ىئ    ۇئ ۆئ       ۆئ        ۈئ       ۈئچ  :قال تعاىل

وبالتورا  العربية،  ،واهلل سبحانه تكلم بالقرآن العربي، (2)چجئ حئ      مئ 

ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ چ :فالقرآن العربي كال  اهلل، كما قال تعاىل
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 156 
 

فقد بني سبحانه  ،(2)چٺ ٺ  ٺچ :إىل قوله (1)چڻ ۀ
 -أن القرآن الذي يبدل منه آية مكان آية نزله الروح القدس وهو جربيل 

من اهلل باحلق، وبني بعد  -موضع آخر وهو الروح األمني كما ذكر ذلك يف 

كما قال بعض  ،(3)چٻ پ پچ  ذلك أن من الكهار من قال:

پ    ڀ ڀ چ  :املشركني يعلمه رجل مبكة أعجمي، فقال تعاىل

ٺ چ: الذي يضيهون إليه هذا التعليم أعجمي :أي ،(4)چ ڀ ڀ

فهي هذا ما يدل على أن اآليات اليت هي لسان ، (5)چٺ ٺ  ٺ
 :كما قال يف اآلية األخرى ،عربي مبني نزهلا روح القدس من اهلل باحلق

ک ک  گ گ گ گ   ڳ ڳ ڳ ڳڱ  ڱ ڱ چ

والكتاب ، (6)چڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻۀ  ۀ ہ ہ ہ
وقد أخرب أن الذين  ،هو القرآن العربي باتهاق الناسالذي أنزل مهصاًل 

أتاهم الكتاب يعلمون أنه منزل من اهلل باحلق، والعلم ال يكون إال حقًا 

يقولون، فإن العلم ال يكون إال حقًا خبالف  :ومل يقل ،چںچ :فقال

                                                 

 .98النحل:  (1)
 .103النحل:  (2)
 .103النحل:  (3)
 .103النحل:  (4)
 .103النحل:  (5)
 .114األنعا :  (6)
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 غريبه، وقد فرق سبحانه بني إحيائه إىل  دًٌشَهمسَت ٌرْكِذ ْمِهِمْلر ِعْكالقول، وِذ

ٻ    ٻ  ٻ   ٻ      پ پ  چ :وبني تكليمه ملوسى يف قوله تعاىل ،موسى

فرق سبحانه بني تكليمه ملوسى  ،(2)چڎ ڎ ڈچ :إىل قوله (1)چپ

 ٻ ٻ چ :ووكد تكليمه ملوسى باملصدر وقال تعاىل ،وبني إحيائه لغريه

  .(5)(4)(چٹ ٹچ :إىل قوله، (3)چپ پ ٻ ٻ
تكلم به بلهظه ومعناه بصوت  ،القرآن كال  اهللفإن ) :وقال رمحه اهلل تعاىل

 پ چ :فإذا قال القارئ ،نهسه، فإذا قرأه القراء قرؤوه بأصوات أنهسهم

كان هذا الكال  املسمو، منه كال  اهلل ال كال  ، (6)چپ پ پ
نهسه، وكان هو قرأه بصوت نهسه ال بصوت اهلل، فالكال  كال  البارئ، 

 ،(7) (زينوا القرآن بأصواتكم×: )والصوت صوت القارئ، كما قال النيب 

                                                 

 .163النساء:  (1)
 .165النساء:  (2)
 .253البقر :  (3)
 .253البقر :  (4)
 .(12/37) :جممو، الهتاوى (5)
 .2الهاوحة:  (6)
 :والنسائي ،(1468) :أبو داود يف الصال ، باب استحباب الرتتيل يف القراء ، رقمرواه  (7)

، (2/474) :وأخرجه الدارمي  (،180و 2/179) يف الصال ، باب تزيني القرآن بالصوت،
وصححه ابن حبان  ،(1342) :رقم ه، وابن ماج(304، 296، 285، 4/283) :وأمحد

 واحلاكم. 
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فإن قريشًا قد  ،أال رجل حيملين إىل قومه ألبلغ كال  ربي) :وكان يقول
وكال احلديثني ثابت، فبني أن الكال  الذي  ،(1)(كال  ربيمنعوني أن أبلغ 

ليس منا ) ×:وبني أن القارئ يقرأه بصوت نهسه، وقال  ،بلغه كال  ربه
قال أمحد والشافعي وغريهما: هو وحسينه بالصوت،  ،(2)(من مل يتغن بالقرآن

القارئ حيسن القرآن بصوته قال أمحد بن حنبل: حيسنه بصوته، فبني أن 
 :وقالوا ،كال  اهلل منزل غري خملوق :والسبب الثاني أن السلف قالوا ،نهسه

مل يزل متكلمًا إذا شاء، فبينوا أن كال  اهلل قديم، أي جنسه قديم مل يزل، ومل 
يقل أحد منهم أن نهس الكال  املعني قديم، وال قال أحد منهم القرآن 

ن اهلل قد تكلم وإذا كا ،قديم، بل قالوا إنه كال  اهلل منزل غري خملوق
بالقرآن مبشيئته كان القرآن كالمه، وكان منزاًل منه غري خملوق، ومل يكن مع 

فجنس كالمه  ذلك أزليًا قدميًا بقد  اهلل وإن كان اهلل مل يزل متكلمًا إذا شاء،
قديم، فمن فهم قول السلف وفرق بني هذه األقوال زالت عنه الشبهات يف 

 . (3)رب فيها أهل األرض(هذه املسائل املعضلة اليت اضط

                                                 

والرتمذي يف ثواب القرآن،  ،(4734) :رواه أبو داود يف السنة، باب يف القرآن، رقم (1)
هذا حديث صحيح )قال الرتمذي: ، (2926) :على تبليغ القرآن، رقم ×باب عرض النيب 

 .(غريب
ٱ ٻ ٻ       ٻ   ٻپ پ   پ  پ چ ، كتاب التوحيد، باب قوله تعاىل: البطاريأخرجه  (2)

 وأبو داود يف الصال ، باب استحباب(، 7527رقم: ) ,چڀ  ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ 
يف الصال ، باب تزيني القرآن  (2/180) :والنسائي ،(1473) :الرتتيل يف القراء ، رقم

 بالصوت.
 .(12/54) :جممو، الهتاوى (3)
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وقال أمحد: نقول القرآن كال  اهلل غري خملوق حيث ) :وقال رمحه اهلل تعاىل
فهو  ،وقرئ مما هو يف نهس األمر كال  اهلل ،وكتب ،ليأي حيث ُت ،تصرف

كالمه وكالمه غري خملوق، وما كان من صهات العباد وأفعاهلم اليت يقرؤون 
  .(1)ويكتبون بها كالمه كأصواتهم ومدادهم فهو خملوق(

 :- أنقله بطوله لعظم فائدته -وقال رمحه اهلل تعاىل يف كال  طويل له 
 )فصل: يف بيان أن القرآن كال  اهلل العزيز العليم ليس شيء منه كالمًا

ڱ ں ں  چ :وال غريهما، قال اهلل تعاىل ،وال حممد ،ال جربيل ،لغريه

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے 

ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ 

ۈ ٴۇ  ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې ى ىائ ائ 

ەئ   ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ    ېئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ىئ ىئ ىئ ی ی  

, (2)چپپ پ    ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ

 :والضمري يف قوله ،چۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئۇئ چ :فأمره أن يقول

فاملراد به القرآن كما  چې ېچ :يف قوله (َما) :عائد على چۇئچ

فيه إخبار بأنه   چۉ ۉ  ې ې چ :يدل عليه سياق الكال ، وقوله
وال أنه منزل  ،أنزله، لكن ليس يف هذه اللهظة بيان أن روح القدس نزل به

                                                 

 .(12/75) :جممو، الهتاوى (1)
 .103-98النحل:  (2)
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وقد  ،باإلنزال منه كنزول القرآنولهظ اإلنزال يف القرآن قد يرد مقيدًا  ،منه
يرد مقيدًا باإلنزال من السماء ويراد به العلو، فيتنازل نزول املطر من 
السحاب ونزول املالئكة من عند اهلل وغري ذلك، وقد يرد مطلقًا فال خيتص 
 :بنو، من اإلنزال بل رمبا يتناول اإلنزال من رؤوس اجلبال كقوله تعاىل

واإلنزال من ظهور احليوان كإنزال , (1)چڀ ٺ ٺ     ٺ ٺچ

بيان  ,(2)چۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئچ :فقوله  ،الهحل املاء وغري ذلك
فإن روح القدس هنا هو جربيل بدليل  ،لنزول جربيل من اهلل عز وجل

وهو , (3)چژ ڑ         ڑ ک ک ک ک گ گ گچ :قوله تعاىل

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ    ڱ    ڱ  چ :الروح األمني كما يف قوله تعاىل

 چڱچ :ويف قوله, (4)چڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ    ۀ
داللة على أنه مؤمتن على ما أرسل به ال يزيد فيه وال ينقص، فإن الرسول 

 ڱ   ڳ چ: اخلائن قد يغري الرسالة كما قال تعاىل يف صهته يف اآلية األخرى

                                                 

 .25احلديد:  (1)
 .102النحل:  (2)
 .97البقر :  (3)
 .195-192الشعراء:  (4)
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 :قولهويف ، (1)چ ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ            ڱ ڱ

 داللة على أمور:  (2)چڻ ڻ ڻچ
خلقه يف جسم من األجسا   ،إنه كال  خملوق :منها بطالن قول من يقول

 ،كما هو قول اجلهمية الذين يقولون خبلق القرآن من املعتزلة ،املطلوقة
 ىفإن السلف كانوا يسمون كل من نه والضرارية وغريهم، ،والبطارية

جهميًا، فإن  :وأن اهلل ال يرى يف اآلخر  ،إن القرآن خملوق :الصهات وقال
جهمًا أول من ظهرت عنه بدعة نهي األمساء والصهات، وبالغ يف نهي 
 ،ذلك، فله يف هذه البدعة مزية املبالغة يف النهي واالبتداء بكثر  إظهار ذلك

والدعو  إليه، وإن كان اجلعد بن درهم قد سبقه إىل بعض ذلك، فإن اجلعد 
يف اإلسال  فضحى به خالد بن عبد اهلل القسري  أول من أحدث ذلك

بواسط يو  النحر، وقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل اهلل ضحاياكم فإني 
إنه زعم أن اهلل مل يتطذ إبراهيم خلياًل، ومل يكلم  ،مضح باجلعد بن درهم

ثم نزل فذحبه، ولكن  ،موسى تكليمًا، تعاىل اهلل عما يقول اجلعد علوًا كبريًا
زلة إن وافقوا جهمًا يف بعض ذلك فهم خيالهونه يف مسائل غري ذلك، املعت

وبعض مسائل الصهات أيضًا، وال يبالغون يف  ،والقدر ،كمسائل اإلميان
نه متكلم بطريق إأو يقول  ،النهي مبالغته، وجهم يقول: إن اهلل ال يتكلم

ملعنى هو لكن قوهلم يف ا ،نه يتكلم حقيقةإ :ااجماز، وأما املعتزلة فيقولون
قول جهم، وجهم ينهي األمساء أيضًا كما نهتها الباطنية ومن وافقهم من 

                                                 

 .21-19التكوير:  (1)
 .114األنعا :  (2)
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 :فاملقصود أن قوله ،نهي األمساءيالسهة، وأما مجهور املعتزلة فال اله

فيه بيان أنه منزل من اهلل ال من خملوق من املطلوقات،  (1)چڻ ڻ ڻچ
مل يبتدئ من غريه كما  ،هو الذي تكلم به :وهلذا قال السلف: منه بدأ، أي

يه بطالن قول من جيعله ف چڻ ڻ ڻچ :ومنها أن قوله ،قال اخللقية
أو غريه كما يقول ذلك طوائف  ،فاض على نهس النيب من العقل الهعال

 ،وهذا القول أعظم كهرًا وضالاًل من الذي قبله ،والصابئة ،من الهالسهة
القرآن العربي ليس منزاًل ومنها أن هذه اآلية أيضًا تبطل قول من قال أن 

كما  أو جسم آخر غريهما، ،أو حممد ،إما يف جربيل ،بل خملوق ،من اهلل
واألشعرية الذين يقولون: القرآن العربي ليس هو  ،يقول ذلك الكالبية

والقرآن العربي خلق ليدل على  ،وإمنا كالمه املعنى القائم بذاته ،كال  اهلل
يف بعض األجسا  اهلواء أو غريه، أو  ذلك املعنى، ثم إما أن يكون خلق

أهلمه جربيل فعرب عنه بالقرآن العربي، أو أهلمه حممد فعرب عنه بالقرآن 
فهذه األقوال  ،أو غريه ،العربي، أو يكون جربيل أخذه من اللوح احملهوظ

اليت تقدمت هي تهريع هذا القول، فإن هذا القرآن العربي البد له من 
ل أن يصل إلينا، وهذا القول يوافق قول املعتزلة متكلم تكلم به أواًل قب

وحنوهم يف إثبات خلق القرآن العربي، وكذلك التورا  العربية، ويهارقه من 
 وجهني: 

                                                 

 .114األنعا :  (1)
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إنه ليس  :أحدهما أن أولئك يقولون أن املطلوق كال  اهلل وهم يقولون
هذا قول أئمتهم ومجهورهم، وقال  ،كال  اهلل لكن يسمى كال  اهلل جمازًا

ئهة من متأخريهم: بل لهظ الكال  يقال على هذا وهذا باالشرتاك طا
اللهظي، لكن لهظ هذا الكال  ينقض أصلهم يف إبطال قيا  الكال  بغري 
املتكلم به، ومع هذا ال يقولون أن املطلوق كال  اهلل حقيقة كما يقولوه 

لغري  مع قوهلم أنه كال  حقيقة، بل جيعلون القرآن العربي كالمًا ،املعتزلة
وهذا حقيقة قول  ،وهو كال  حقيقة، وهذا شر من قول املعتزلة ،اهلل

اجلهمية، ومن هذا الوجه نقول: املعتزلة أقرب، وقول اآلخرين هو قول 
اجلهمية احملضة، لكن املعتزلة يف املعنى موافقون هلؤالء وإمنا ينازعونهم يف 

 .اللهظ
واخللقية  ،يم قائم بذاتهأن هؤالء يقولون: هلل كال  هو معنى قد الثاني 

يقولون ال يقو  بذاته كال ، ومن هذا الوجه الكالبية خري من اخللقية يف 
إن أصحاب هذا القول عند التحقيق مل  :لكن مجهور الناس يقولون ،الظاهر

يثبتوا كالمًا له حقيقة غري املطلوق، فإنهم يقولون إنه معنى واحد هو األمر 
بالعربية كان قرآنًا، وإن عرب عنه بالعربية كان والنهي واخلرب، إن عرب عنه 

هو مخس معان  :تورا ، وإن عرب عنه بالسريانية كان إجنياًل، ومنهم من قال
والعقالء  ،ومجهور العقالء أن فساد هذا معلو  بالضرور  بعد التصور التا 

الكثريون ال يتهقون على الكذب وجحد الضرورات من غري تواطؤ واتهاق 
خبار املتواتر ، وأما مع التواطؤ فقد يتهقون على الكذب عمدًا، كما يف األ

وقد يتهقون على جحد الضرورات وإن مل يعلم كل منهم أنه جاحد 
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ومل يههم حقيقة القول الذي يعتقده حلسن ظنه فيمن يقلد قوله  ،للضرور 
ليصري ذلك القول كما اتهقت النصارى والرافضة وغريهم من  ،وحمبته

وقال مجهور العقالء: حنن  ،مقاالت يعلم فسادها بالضرور  علىالطوائف 
بل معاني هذا ليست  ،إذا عربنا التورا  واإلجنيل مل يكن ذلك معنى القرآن

 :ليس هو معنى، (1)چٱ ٻ ٻ ٻچ :وكذلك معنى ،معاني هذا

، وال معنى آية الكرسي معنى آية الدين، (2)چڈ ڈ ژ ژ ڑچ
احلقائق املتنوعة شيئًا واحدًا فجوزوا أن يكون وقالوا: إذا جوزمت أن تكون 

والبصر صهة واحد ، فاعرتف أئمة  ،والسمع ،والكال  ،والقدر  ،العلم
  .(3)هذا القول بأن هذا اإللزا  ليس هلم عنه جواب عقلي(

)السلف واألئمة متهقني على أن القرآن كال  اهلل غري  :وقال رمحه اهلل تعاىل
وبلغه  ،خملوق، وقد علم املسلمون أن القرآن بلغه جربيل عن اهلل إىل حممد

وأن الكال  إذا بلغه املبلغ عن قائله مل خيرج عن كونه كال   ،حممد إىل اخللق
 .(4)ديًا(املبلغ عنه، بل هو كال  ملن قاله مبتدئًا، ال كال  من بلغه عنه مؤ

)وأن القرآن كال  اهلل منه  :وقال الطحاوي رمحه اهلل تعاىل وأجزل له األجر
 ،وصدقه املؤمنون على ذلك حقًا ،ونزل على نبيه وحيًا ،بدأ بال كيهية قواًل

                                                 

 .1اإلخالص:  (1)
 .1املسد:  (2)
 .(12/122) :جممو، الهتاوى (3)
 .(1/256) البن تيمية: درء تعارض العقل والنقل (4)
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وأيقنوا أنه كال  اهلل تعاىل باحلقيقة ليس مبطلوق، فمن مسعه فزعم أنه 
 .(1)كال  البشر فقد كهر(

قال بأن القرآن  ق السلف رمحهم اهلل تعاىل على أن منقلت: وقد اته 
ن قال خبلق ، وقد حكى الاللكائي رمحه اهلل تعاىل تكهري مخملوق فإنه كافر

، (3)لعباس ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل، وحكاه أبو ا(2)القرآن عن عامة السلف
أهل السنة على تقريرها يف  ، وهذه العقيد  قد اتهقوغريهما من األئمة

والسنة إال وهو يقررها أمت ، فال تكاد جتد كتابا من كتب العقيد  كتبهم
، ن على أن القرآن كال  اهلل تعاىل، فالسلف رمحهم اهلل تعاىل متهقوتقرير

، ومتهقون على أنه بلغه كامال اهلل تعاىل منمسعه  ومتهقون على أن جربيل
أن ، ومتهقون على لغه كامال لألمةب ×نيب ، ومتهقون على أن ال×للنيب 

، ومتهقون على أنه كال  اهلل تعاىل حروفه اهلل تعاىل هو الذي توىل حهظه
 ، ومتهقون على أنه كال  اهللهقون على أنه منه بدأ وإليه يعود، ومتيهنعامو

، ومتهقون على تعاىل حتى وإن كتب يف املصاحف، أو حهظ يف الصدور
، ومتهقون على أنه منزل غري خملوق ،قوهلم خبلق القرآنيف تضليل املعتزلة 

وهذه  ،، فهذا هو فهم سلف األمةون على أن من قال خبلقه فهم كافرومتهق
، ألن املتقرر أن ما خالف وما خالهها فار  به عرض احلائط ،هي عقيدتهم

                                                 

 .40: ـمنت الطحاوية بتعليق األلباني ص (1)
 .(2/305) :شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة (2)
 .(6/429) :تيميةالهتاوى الكربى البن  (3)
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، واهلل مسائل العقيد  والعمل فإنه باطل، باطل، باطل فهم السلف يف
 .وإياك للهدىتوالنا ي

اتهق سلف األمة وأئمتها على أن اهلل تعاىل يوصف بالعلو  :الفرع العاشر
ا العلو املطلق يف ، فأمساؤه هليف ذاته وصهاته وأمسائه وأفعاله املطلق

، وصهاته هلا العلو املطلق يف اجلمال والكمال من كل احلسن والكمال
، وله العلو املطلق يف ةلكمال واحلكموجه، وأفعاله هلا العلو املطلق يف ا

وكذلك له , (1)چمئ ىئ    يئ جبحب خب مب ىبچ :القهر كما قال تعاىل
، فاهلل هو العلي األعلى وعلو ذاته قد وردت به األدلة املطلق يف ذاتهالعلو 

  :املتواتر  املتنوعة، فمنها

 .(2)چں ڻ ڻ ڻچ  :، كقوله تعاىلالتصريح به 

 :املعينة لهوقية الذات حنو (من) :التصريح بالهوقية مقرونة بأدا  :الثاني

 .(3)چڭ ڭ ڭ ۇچ

 .چمئ ىئ    يئ جبچ :ذكرها جمرد  عن األدا  كقوله :ثالثال

وقول , (4)چې ې ې چ: التصريح بالعروج إليه حنو :رابعال 
 . (1)(فيعرج الذين باتوا فيكم فيسأهلم ربهم×: )النيب 

                                                 

 .18األنعا :  (1)
 .1األعلى: (2)
 .50النحل:  (3)
 .4املعارج:  (4)



 

 167 

. (2)چې ې ى ىچ : التصريح بالصعود إليه كقوله :امساخل

ڳ ڳ ڳ چ: التصريح برفعه بعض املطلوقات إليه كقوله :سادسال

 . (4)چٹ ٹ ٹ  ڤچ :وقوله, (3)چڳ
التصريح بالعلو املطلق الدال على مجيع مراتب العلو ذاتا وقدرا  :سابعال

خت    مت چ   ,(6)چٹ ٹ ٹ چ ,(5)چی  ی ىئچ :وشرفا كقوله

 .(7)چىت

ڳ ڳ    گ گ گچ  :التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله: ثامنال 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ چ ,(9)چڻ ں ں    ڱ چ,(8)چڳ

 ،على أن القرآن ظهر منه ال من غريه :وهذا يدل على شيئني، (10)چېئ

                                                                                                                        

ومسلم يف  (،555رقم: )البطاري يف مواقيت الصال ، باب فضل صال  العصر، أخرجه  (1)
 .(632املساجد، باب فضل صالتي الصبح والعصر واحملافظة عليهما، رقم )

 .10فاطر:  (2)
 .158النساء:  (3)
 .55آل عمران:  (4)
 .255البقر :  (5)
 .23سبأ:  (6)
 .51الشورى:  (7)
 .2األحقاف:  (8)
 .42فصلت:  (9)
 .102النحل:  (10)
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وأن كالمه نزل  ،الثاني على علوه على خلقهو ،وأنه الذي تكلم به ال غريه
 . به الروح األمني من عنده من أعلى مكان إىل رسوله

التصريح باختصاص بعض املطلوقات بأنها عنده وأن بعضها  :تاسعال

ڻ ڻ ڻ چ : وقوله, (1)چۆئ ۈئ ۈئ ېئچ: أقرب إليه من بعض كقوله

ق فهّر، (2)چۀ  ۀہ ہ ہ ہ   ھ    ھ ھ ھ ے 
 × وقول النيب  ،بني من له عموما ومن عنده من مماليكه وعبيده خصوصا

 .(3)(عنده على العرشيف الكتاب الذي كتبه الرب تعاىل على نهسه إنه )
وهذا عند أهل السنة على أحد  ،التصريح بأنه سبحانه يف السماء :عاشرلا

العلو ال  :وإما أن يراد بالسماء ،(على) :مبعنى (يف)إما أن تكون  :وجهني
 . وال جيوز محل النص على غريه ،خيتلهون يف ذلك

التصريح باالستواء مقرونا بأدا  على خمتصا بالعرش الذي  :ادي عشراحل
الدالة على الرتتيب  (ثم) :هو أعلى املطلوقات مصاحبا يف األكثر ألدا 

وهو بهذا السياق صريح يف معناه الذي ال يههم املطاطبون غريه  ،واملهلة
 . وال حيتمل غريه البتة ،من العلو واالرتها،

                                                 

 .206األعراف:  (1)
 .19األنبياء:  (2)
ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ چ ، كتاب التوحيد، باب قول اهلل تعاىل: البطاريأخرجه  (3)

 (.7404رقم: ) چىئ
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إن اهلل ) ×:أليدي إىل اهلل سبحانه كقوله التصريح برفع ا :عشر الثاني
  .(1)(يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صهرا

والنزول املعقول  ،التصريح بنزوله كل ليلة إىل السماء الدنيا :عشر لثالثا
 . عند مجيع األمم إمنا يكون من علو إىل أسهل

وما  ،اإلشار  إليه حسا إىل العلو كما أشار إليه من هو أعلم به :عشر رابعال
والهالسهة يف أعظم جممع  ،ةواملعتزل ،جيب له وميتنع عليه من أفراخ اجلهمية

ليشهد  (2) (اللهم اشهد) :على وجه األرض يرفع أصبعه إىل السماء ويقول
اجلميع أن الرب الذي أرسله ودعا إليه واستشهده هو الذي فوق مساواته 

 . على عرشه
التصريح بلهظ األين الذي هو عند اجلهمية مبنزلة متى يف  :عشر امساخل

ومتى  ؟أين اهلل :فالقائل ،وال فرق بني اللهظني عندهم البتة ،االستحالة
وأعظمهم  ،وأنصحهم ألمته ،كقول أعلم اخللق به ،عندهم سواء ؟كان اهلل

بيانا عن املعنى الصحيح بلهظ ال يوهم باطال بوجه أين اهلل يف غري 
 .(3)موضع

                                                 

( ، وأبو داود يف الصال ، 118) :الدعوات، باب رقم( يف 3551الرتمذي رقم )رواه  (1)
 . ( وحسنه الرتمذي1488) :باب الدعاء، رقم

 .(وسنده جيد): (11/121) الباري: قال احلافظ ابن حجر يف  الهتح
 ،مسلم يف اإلميان(، و1742، كتاب احلج، باب اخلطبة أيا  منى، رقم: )البطاريأخرجه  (2)

 (.66) :ال ترجعوا بعدي كهارا رقم ×باب بيان معنى قول النيب 
، كتاب املساجد ومواضع الصال ، باب وحريم الكال  يف الصال ... رقم: مسلمأخرجه  (3)
(537). 
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شهادته اليت هي أصدق شهاد  عند اهلل ومالئكته ومجيع  :عشر سادسال 
وشهد عليه أفراخ جهم  ،إن ربه يف السماء باإلميان :املؤمنني ملن قال

ذي وصهته من أن ربها يف السماء وصرح الشافعي بأن هذا ال ،بالكهر
فقال يف كتابه يف باب عتق الرقبة املؤمنة وذكر حديث األمة السوداء  ،إميان

اليت سودت وجوه اجلهمية وبيضت وجوه احملمدية فلما وصهت اإلميان 
وأن  ،وهي إمنا وصهت كون ربها يف السماء ،(1)(أعتقها فإنها مؤمنة) :قال

فجعل الصادق املصدوق  ،حممدا عبده ورسوله فقرنت بينهما يف الذكر
 . جمموعهما هو اإلميان

إخباره سبحانه عن فرعون أنه را  الصعود إىل السماء ليطلع  :عشر بعالسا
: إىل إله موسى فيكذبه فيما أخرب به من أنه سبحانه فوق السموات فقال

ڑ ڑ     ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ڳ ڳ چ

فكذب فرعون موسى يف إخباره إياه  ،(2)چڱ ڱ ڱ ںڳ ڱ 
بأن ربه فوق السماء وعند اجلهمية ال فرق بني اإلخبار بذلك وبني اإلخبار 

وعلى زعمهم يكون فرعون قد نزه الرب عما ال يليق  ،بأنه يأكل ويشرب
إن ربه فوق  :إذ من قال عندهم ،وكذب موسى يف إخباره بذلك ،به

خمالهون  ،فهم يف هذا التكذيب موافقون لهرعون ،السموات فهو كاذب
قالوا وهم  ،فرعونية :ولذلك مساهم أئمة السنة ،ملوسى وجلميع األنبياء

وهؤالء  ،إن اهلل يف كل مكان بذاته :فإن اجلهمية يقولون ،شر من اجلهمية
                                                 

 ، واحلديث تقد  خترجيه يف اإلحالة السابقة.(5/298) :األ  للشافعيانظر  (1)
 .37-36غافر:  (2)
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فأي طائهة من  ،وأوقعوا عليه الوصف املطابق للعد  احملض ،عطلوه بالكلية
 .آد  أثبتت الصانع على أي وجه كان قوهلم خريا من قوهلمطوائف بين 

ويقول له موسى  ،أنه تردد بني موسى وبني اهلل ×إخباره  :عشر ثامنال
فريجع إليه ثم ينزل إىل موسى فيأمره  ،ارجع إىل ربك فسله التطهيف

ثم ينزل من عنده إىل موسى  ،بالرجو، إليه سبحانه فيصعد إليه سبحانه
 .عد  مرات

وإخبار رسوله عنه أن املؤمنني يرونه  ،إخباره تعاىل عن نهسه :عشر تاسعال 
والذي تههمه  ،والقمر ليلة البدر ،عيانا جهر  كرؤية الشمس يف الظهري 

األمم على اختالف لغاتها وأوهامها من هذه الرؤية رؤية املقابلة واملواجهة 
 ،هرطة يف البعداليت تكون بني الرائي واملرئي فيها مسافة حمدود  غري م

 ،ال تعقل األمم غري هذا ،وال يف القرب فال متكن الرؤية ،فتمتنع الرؤية
أو  ،أو من أمامهم ،أو من خلههم ،فإما أن يروه سبحانه من وحتهم تعاىل اهلل

والبد من قسم من هذه  ،أو من فوقهم ،أو عن مشائلهم ،عن أميانهم
رؤيتهم له من فوقهم كما  وكلها باطل سوى ،األقسا  إن كانت الرؤية حقا

بينا أهل اجلنة يف نعيمهم إذ سطع ) :يف حديث جابر الذي يف املسند وغريه
وسهم فإذا اجلبار قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا ؤهلم نور فرفعوا ر

ثم , (1)چٹ ٹ ڤ ڤ ڤچ :ثم قرأ قوله ،أهل اجلنة سال  عليكم

                                                 

 .58يس:  (1)
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وال يتم إنكار  ،(1)(ديارهميتوارى عنهم وتبقى رمحته وبركته عليهم يف 
 ،وهلذا طرد اجلهمية أصلهم وصرحوا بذلك ،الهوقية إال بإنكار الرؤية

وصار  ،وأقروا بهما ،هل السنة باألمرين معاأوصدق  ،وركبوا النهيني معا
علو الرب على خلقه واستواءه على عرشه مذبذبا  ىمن أثبت الرؤية ونه

فهذه أنوا، من األدلة السمعية  ،بني ذلك ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء
 ،احملكمة إذا بسطت أفرادها كانت ألف دليل على علو الرب على خلقه

، كل ذلك مما أفاده فرتك اجلهمية ذلك كله وردوه ،واستوائه على عرشه
ابن القيم رمحه اهلل تعاىل، فالسلف جممعون اإلمجا، القطعي على أن اهلل 

 ،وقهره ،وصهاته ،وأمسائه ،تهطلق يف ذاوأن له العلو امل ،تعاىل يف السماء
م ختبطوا يف هذا الباب خبط وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم فإنه ،وسلطانه

إنه حال يف  :، فمنهم من يقولكنهم اتهقوا على إنكار علو الذات، لعشواء
وال فوق وال  ،ال هو داخل العامل وال خارجه :، ومنهم من يقولكل مكان

ومنهم من  ،بل هو حال يف بعض األشطاص :، ومنهم من يقولوحت
، وغري ذلك من بل هو عني الوجود، فاهلل هو عني هذا الكون :يقول

، فمع أي الهريقني تريد واملنقول الصريح ،األقوال املنافية للعقل الصريح
، تاب والسنة وأمجع عليه سلف األمةمع من آمن مبا دل عليه الك ؟أن تكون

                                                 

ااجمالسة  (، والدينوري يف184) :باب فيما أنكرت اجلهمية، رقم ،هسننرواه ابن ماجه يف  (1)
 :، رقم(2/1027) يف الشريعة: آلجري(، وا1828، رقم: )(5/36) :وجواهر العلم

(615.) 
 قال األلباني: )ضعيف(. 
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ال جر  أنك ال  ؟، فأوردتهم موارد اهللكةطنيياأ  مع الذين ختطهتهم الش
، وال ترجو إال ، هذا الظن فيك، ألنك مؤمن موحدتريد إال عقيد  السلف

، وأما املذاهب ، وال تتبع غري سبيل سلهك الصاحلالنجا  يف الدنيا واآلخر 
، ال رى فحقها أن نبصق عليها أنا وأنت، ألنها مذاهب كهرية وضاللاألخ
وال حجة تعضدها وال برهان ، وال تسرتشد مبعقولي مبنقول، تهتد

واآلراء املنتنة، فال هي للحق قررت،  ،، وإمنا عمدتها األهواء العهنةينصرها
لعكس هي للباطل قررت وللحق ، بل على اوال عن الباطل أبعدت

ؤمن ، اهلل اهلل أيها العاقل امل اهلل أيها العاقل الناصح لنهسه، فاهللأنكرت
، ل مسألة إال ما اعتمده سلف األمةعتمد يف هذه املسألة ويف كال ت ،املوحد

، واهلل يتوالنا وإياك للهدى نقلت لك مذهبهم نقال واضحا جليا وقد
 .والصالح
ئقتني أمجع أهل السنة واجلماعة على أن هلل تعاىل يدين ال :عشر ثانيالفرع ال

ه له وجه الئق اتية، وأمجعوا على أنوأنهما من صهاته الذ  ،جبالله وعظمته
 ،والقد  ،ىل موصوف باألصابع، وأمجعوا على أن اهلل تعاجبالله وعظمته

 ،والسمع ،والعني ،، وأمجعوا على أنه تعاىل موصوف باحليا والساق
ه ، وأنواملغهر  ،والعهو ،والرضا ،، وأنه تعاىل موصوف بالرمحةوالبصر

وكل ذلك حق ب، ، وأنه ُيِحُب وُيَحموصوف بالغضب واملقت والكراهية
، واملتقرر عند سلف اه ونكل العلم بكيهيته هلل تعاىل، نههم معنعلى حقيقته

األمة وأئمتها أن االتهاق يف األمساء ال يستلز  االتهاق يف الصهات، وأن 
 ،والتطصيص ،ق بعد التقييداالتهاق يف االسم الكلي العا  ال يستلز  االتها
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، قال دت به األدلة املتواتر ريها قدوروكل هذه الصهات وغ ،واإلضافة

(1)چۉ ۉ ېچ : تعاىل
 :وقال تعاىل، (2)چوئ ۇئ ۇئچ :وقال ,

إن قلوب بين آد  كلها بني أصبعني من ) ×:وقال ، (3)چڌ  ڌ ڎچ
إن اهلل يضع السموات على إصبع... : )ويف احلديث ،(4)(أصابع الرمحن

 :روايةويف  ،(6)(فيضع رب العز  فيها رجله) ×:وقال  ،(5) (احلديث
فيكشف عن ساقه فيسجد له كل من كان ) ×:وقال  ،(7) (عليها قدمه)

ٻ ٻ    ٻ   پ     پ  پ       چ  :وقال تعاىل ،(8) (يسجد له يف الدنيا... احلديث

                                                 

 .75ص:  (1)
 .64املائد :  (2)
 .27الرمحن:  (3)
 .(2654القلوب كيف شاء، رقم: )، كتاب القدر، باب تصريف اهلل تعاىل مسلمأخرجه  (4)
 :اإلبانة الكربىيف ابن بطة (، و541) :، رقم(1/238) :السنةيف ابن أبي عاصم رواه  (5)
 (.1802) :، رقم(2/943) :جامع بيان العلم وفضلهابن عبد الرب يف ، و(7/280)
 ، كتاب اجلنة وصهة نعيمها...، باب النار يدخلها اجلبارون، رقم:مسلم أخرجه  (6)
(2846). 
أخرجه البطاري، كتاب األميان والنذور، باب احللف بعز  اهلل وكلماته وصهاته، رقم:  (7)
ال تزال جهنم تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العز  فيها قدمه، (، بلهظ: )6661)

 (.فتقول: قط قط وعزتك، ويزوى بعضها إىل بعض
رقم:  چپ ڀ   ڀ   ڀ  ڀ     ٺ ٺچىل: ، كتاب التوحيد، باب قول اهلل تعاالبطاريأخرجه  (8)
(7439.) 
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  ۆئ          ۇئ ۇئ   وئ چ :وقال تعاىل، (2)چڤ ڤ   ڦچ :وقال تعاىل، (1)چپ

 چٿ  ٹ ٹ          ٹچ :وقال تعاىل، (3)چۆئ
 :وقال تعاىل، (4)

وقال ، (6)چچ چ چ ڇچ :وقال تعاىل، (5)چمت ىت يت جث مثچ

ے ۓ ۓ چ :وقال تعاىل، (7)چڱ  ڱ ڱچ :تعاىل

ې ې   ې ى ى ائ  ائ چ :وقال تعاىل، (8)چڭ

ۀ ۀ ہ ہ ہ   چ :وقال تعاىل، (9)چەئ ەئ وئ

ع كتاب التوحيد لإلما  وأنصحك أيها األخ املبارك أن تراج، (10)چہ
مت عن الصهات على مذهب الكتب اليت تكل، فإنه من أوسع ابن خزمية
  :، وهذا الكتاب الطيب مبين على عد  قواعدأهل السنة

  .ورد به النص من األمساء والصهات وجوب اإلميان مبا :األوىل

                                                 

 .2آل عمران: (1)
 .39طه:  (2)
 .58النساء:  (3)
 .156األعراف:  (4)
 .119املائد :  (5)
 .96النساء:  (6)
 .93النساء:  (7)
 .46التوبة:  (8)
 .28حممد:  (9)
 .54املائد :  (10)
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  . متاثل شيئا من صهات املطلوقنياالعتقاد اجلاز  بأنها ال :الثانية
. قطع الطمع يف التعرف على كيهية شيء من صهات اهلل تعاىل :ةالثالث

  .اء ال يستلز  االتهاق يف الصهاتأن االتهاق يف األمس :الرابعة
التهاق يف االسم الكلي العا  ال يستلز  االتهاق بعد التقييد اأن  اخلامسة:

  .طصيص واإلضافةوالت
نها مما ا كيهياتها فإوأم ،أننا نعلم الصهات من جهة معانيها فقط السادسة:

اب لوجدته مبنيا على هذه ، ولو نظرت إىل هذا الكتاستأثر اهلل تعاىل بعلمه
اىل على الوجه ، واملهم أن كل هذه الصهات جيب إثباتها هلل تعالقواعد

ال متاثل شيئا من صهات ، مع االعتقاد اجلاز  أنها الالئق به جل وعال

 ٹ    ٿ  ٿٿ       ٿ ٺ چ :، وتذكر دائما قوله تعاىلاملطلوقات

وأما من زاغ وحاد عن سبيل سلف األمة فال تهتم مبا ذهبوا ، (1)چٹ
ريها على غري فهم سلف ألنهم بنوا مذاهبهم يف هذه الصهات وغ ،إليه

مسائل العقيد   ، واملتقرر أن كل فهم خيالف فهم سلف األمة يفاألمة فيها
 .، واهلل يتوالنا وإياكوالعمل فإنه باطل

 

 

 

 

                                                 

 . 11الشورى: (1)
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 :اعدة الرابعةـــالق

  ,ال تصرف ال مللك مقرب ,العبادة حق صرف حمض هلل تعاىل)

 فضال عن غريهم( ,وال لولي صاحل ,وال لنيب مرسل

عرفها أبو  :، وشرعاهي لغة التذلل واخلضو، :(العباد ) :قوله :أقول
اسم جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال ) :العباس بن تيمية بقوله

أي هي ملك له، ال شريك له  :حق() :قوله .(1)(واألعمال الظاهر  واخلهية
، ال شائبة فيها ألحد من املطلوقني أيا كانت ، فهي خاصة به جل وعالفيها

تأكيد  :()صرف :، قولهخالصأي  :()حمض :، قولهوأيا كان جنسه ،مرتبته
، أي ال ينوى بها وال يقصد بها :(ال تصرف) :، قولهحمض خالص :لقوله
، وقون من نور للقيا  بأمور خمصوصةاملالئكة عامل غييب خمل :()مللك :قوله
كر حي  بعث جمددا لشريعة من النيب هو إنسان ذ :وال لنيب مرسل() :قوله
، والرسول من أوحي إليه بشر، س موافقني، والغالب أنه يبعث ألناقبله

، فكل رسول نيب أنه يبعث ألناس خمالهني والغالب، وأمر بتبليغه ،جديد
 باعتبار أنه بعث ألناس نيب ، وعليه فآد  عليه السال  أولوال عكس

، فالعباد  ال حق ل باعتبار أنه بعث ألناس خمالهنيأول رسو موافقني، ونوح
 :، قولهة هلم مع اهلل تعاىل يف شيء منها، وال شركللرسل فيهالألنبياء وال 

اهلل تعاىل هم املؤمنون  ، فأولياءالولي هو املؤمن املتقي :(وال لولي صاحل)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  چ  :، كما قال تعاىلاملتقون

                                                 

 .44: ـالعبودية ص (1)
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وختتلف درجات أهل اإلميان يف ، (1)چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ
، فأولياء اهلل ترقيهم يف درجات اإلميان والتقوىالوالية حبسب اختالف 

واألدلة ،  وال شركة هلم فيه، ال حق هلم يف شيء من أمور التعبدالصاحلون 

ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ چ :قال تعاىل، على هذه القاعد  كثري 

وقد سطر اهلل تعاىل هلم ما يف السموات وما يف األرض مجيعا ، (2)چڃ
، وألن العقول طري على وحقيق هذا املقصد العظيممنه ليتقووا بذلك التس

اهلل تعاىل الرسل ، أرسل  معرفة تهاصيل أمور هذه العباد ليس هلا القدر  يف
وما جيوز  ،وأنزل الكتب لتعرف الثقلني ما جيب عليهم أن  يتعبدوا هلل به

وإن أول ما خاطب الرسل به أممهم هو أنهم قالوا  وما حير  عليهم، ،هلم

فقد قاهلا نوح لقومه، وقاهلا ، (3)چڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ      ۆچ  :هلم
ألقوامهم، فالتوحيد  هود لقومه، وقاهلا صاحل لقومه، وكل الرسل قالوها

، ول أمر صدر منهم ملن بعثوا إليهم، وأأول دعو  املرسلني، وزبد  رسالتهم
وآخر واجب، وأعظم ما أمر اهلل به، وهو حق اهلل  ،فالتوحيد أول واجب

 :، فقال تعاىلوأحاديث السنة آمر  به ،، وقد وردت آيات القرآنعلى عباده

نكر   چڳ ڱ ڱ ڱ چ :فقوله، (4)چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱچ

                                                 

 .63-62يونس:  (1)
 .56الذاريات:  (2)
 .50هود:  (3)
 .63النساء:  (4)
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، فيدخل فيها النهي عن إشراك كل أحد كائنا من كان، يف سياق النهي فتعم
هي عن صرف العباد  لغريه جل فهذا أمر بعبادته وحده ال شريك له، ون

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ چ :، وقال تعاىلوعال

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ  ڀ  چ  :وقال تعاىل، (1)چڇ

، وهي أمر لرسل مجيعاوظيهة افهذا إخبار عن ، (2)چڀ       ڀ ٺ  ٺ

ٻ  چ  :، وقال تعاىلوالنهي عن عباد  ما سواه جل وعالاألمم بالتوحيد 

ٻ  ٻ ٻ پ   پ پ پ ڀ ڀ     ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

هذا ألصل  وا لتقريرءفالرسل كلهم جا، (3)چٿ    ٹ ٹ  ٹ ٹ     ڤ  
وأفطم مسألة هي وجوب  ،وأخطر مسألة ،، فأعظم مسألة يف الدينالعظيم

، فمن فهم نهي عن صرف شيء من العباد  لغريهوال ،توحيده جل وعال
وعمل مبقتضاه فقد فاز وأفلح، فال يعبد إال اهلل تعاىل،  ،هذا األصل الكبري

  :، وقال تعاىلفعبادته جل وعال حق وتوحيد، وعباد  غريه باطل وتنديد

جح يب جت    حت    خت  مت  ىت يت جث      مث ىثيث حج مج چ

ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ    چ چچ چ :وقال تعاىل، (4)چمح

                                                 

 .36النحل: (1)
 .25األنبياء:  (2)
 .21األحقاف:  (3)
 .19حممد:  (4)
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فمن صرف شيئا ، (1)چڇ ڇ   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ  ڎ ڎ ڈ
 :، وقال تعاىلفهو يف حقيقته إمنا يعبد الشيطانمن العباد  لغري اهلل تعاىل 

 ٺ ڀ ڀ    ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ

، (2)چڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ    ٹ  ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
والنهي عن  ،تقرير وجوب إفراد اهلل تعاىل بالعباد فهذه السور  كلها يف 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ    چ  :، وقال تعاىلعباد  ما سواه

فعباد  غريه منهي عنها ، (3)چگ    گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ             ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ چ  :النهي األكيد القاطع، وقال تعاىل

وئ  ۅ ۅ     ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائائ ەئ   ەئ وئ

ڃ ڃ    چ  چ چ  :، وقال تعاىلوهذه اآلية هي عني القاعد ، (4)چۇئ

فهذا أمر من اهلل تعاىل بأن ، (5)چچ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ
ما ، وهو عني وأن ال يشرك  معه  يف عبادته أحد ،يعبد وحده ال شريك له

الصرف الذي ال حق  ، فالعباد  حق اهلل احملضنريد تقريره يف هذه القاعد 
 :، وهذا مما حكم اهلل به كما قال تعاىلألحد معه فيها، بل هي حقه اخلالص

                                                 

 .61-60يس:  (1)
 .6-1الكافرون:  (2)
 .56األنعا :  (3)
 .104يونس:  (4)
 .36الرعد:  (5)
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 ڳ ڳ   ڳ ڳ گ گ گ کگ       ک ک ک ڑ  ژڑ ژ   ڈ    ڈ چ

ڳ ڳ ڳ چ :فقال تعاىل ولقد قضى بذلك جل  وعال، (1)چ ڱ

ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ چ :وقال تعاىل، (2)چڱ ڱ ڱ

ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى  ى 

ہ ہ ہ چ :وقال تعاىل، (3)چائ ائ    ەئەئ وئ وئ ۇئ  

ھ ھ ھ  ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ     ۇ 

، (4)چۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ ې

واآليات يف هذا ، (5)چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چعاىل: ت
ما سواه من د  ، بل إن توحيد اهلل بالعباد  والنهي عن عبااملعنى كثري  جدا

، وأما السنة فهي تقريراليت جاء بتقريرها أكمل ال أعظم مقاصد القرآن
لنهي عن الشرك، فهي الصحيحني من حديث اباألمر بالتوحيد و طافحة

قلت يا رسول اهلل أي الذنب أعظم عند  :ابن مسعود رضي اهلل عنه قال
أن تقتل ) :قال ؟ثم أي :قلت ،(أن جتعل هلل ندا وهو خلقك) :قال ؟اهلل

أن تزاني حليلة ) :قال ؟ثم أي :قلت ،(ولدك خشية أن يطعم معك

                                                 

 .40يوسف:  (1)
 .23اإلسراء:  (2)
 .31التوبة:  (3)
 .66-64الزمر:  (4)
 .56العنكبوت:  (5)
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ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ  پ پ     چ :فأنزل اهلل عز وجل تصديقها ،(جارك

، (2()1)چپ ڀ    ڀ   ڀ ڀ ٺ    ٺ ٺ  ٺٿ ٿ ٿ   ٿ ٹ   ٹ
وهو صرف العباد  لغري اهلل ، عظم الذنوب على اإلطالق هو الشركفأ

 .تعاىل
أنا رسول ) ×:قال رسول اهلل  :قال ،وعن حممود بن لبيد رضي اهلل عنه 

رواه  (اهلل بعثين إىل العباد أدعوهم إىل أن يعبدوا اهلل وال يشركوا به شيئا
 .(3)أمحد

قال رسول اهلل  :ويف الصحيحني من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما قال 
وأن حممدا  ،إال اهللأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله ) :×

فإذا فعلوا ذلك عصموا مين  ،ويؤتوا الزكا  ،ويقيموا الصال  ،رسول اهلل
  .(4)(وحسابهم على اهلل ،وأمواهلم إال حبق اإلسال  ،دماءهم

                                                 

 .68الهرقان:  (1)

چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ چ قول اهلل تعاىل: باب تهسري القرآن، ، كتاب صحيح البطاري (2)

مسلم يف اإلميان باب كون الشرك أقبح (، و7532رقم: ) ,چڇڍ ڍ ڌ   ڌ ڎ ڎ ڈ
 .(86 : )الذنوب وبيان أعظمها بعده رقم

 (.23619) :، رقم(39/30) :مسند أمحد (3)
 چۇ ۆ ۆ ۈ    ۈ ٴۇ ۋ ۋ چ  :باباإلميان، ، كتاب صحيح البطاري  (4)

 :باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل رقم ،مسلم يف اإلميان(، و25رقم: )
(22.) 
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من شهد أن ال إله إال اهلل وكهر مبا يعبد من دون اهلل حر  ماله ) ×:وقال 
  .(1)(ودمه إال حبقه

 ×رأيت رسول اهلل  :الديلي رضي اهلل عنه قالربيعة بن عباد  وعن
يا أيها ) :يقول ،مبنى مبنازهلم قبل أن يهاجر إىل املدينة سيطوف على النا

: لووراءه رجل يقو ،(الناس إن اهلل يأمركم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا
، فسألت من آباؤكم ركم أن تدعوا ما كان يعبديا أيها الناس إن هذا يأم

 . (2)أبو هلب :فقيل ؟الرجل
دلين على   :فقال ×أتى أعرابي النيب  :وعن أبي هرير  رضي اهلل عنه قال

تعبد اهلل وال تشرك به شيئا، وتقيم ) :اجلنة؟ فقالعمل إذا عملته دخلت 
قال: والذي  ،(، وتصو  رمضانوتؤتي الزكا  املهروضة ،الصال  املكتوبة

                                                 

( يف اإلميان: باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا: ال إله إال 23) :رقمأخرجه مسلم،   (1)
من قال: ال إله إال اهلل، وكهر مبا يعبد من دون اهلل، حر  ماله، ) ، بلهظ:اهلل، حممد رسول اهلل

 (.ودمه، وحسابه على اهلل
، (959) :وابن أبي عاصم يف اآلحاد واملثاني (16024، رقم: )(25/406)رواه أمحد:  (2)

من طريق عبد اهلل بن رجاء، قال  (1/15) :واحلاكم، (4583) :والطرباني يف الكبري
، (ديث صحيح على شرط الشيطني، ورواته عن آخرهم ثقات أثباتهذا ح)احلاكم: 

سعيد بن حيث إن ف، ضعغري أن يف إسناده عند أمحد صحيح، ، واحلديث ووافقه الذهيب
: ضعهه النسائي والدوالبي يف الكنى -وهو أبو عمرو السدوسي -سلمة بن أبي احلسا 

وسعيد بن أبي الربيع  ،ابن حبانومل يؤثر توثيقه عن غري ، ومل يعرفه ابن معني، (2/43)
  ، وهو من رجال التعجيل.الثقاتالسمان قال أمحد: ما أراه إال صدوقا، وذكره ابن حبان يف 

 .(25/406)وحقيق شعيب األرنؤوط ملسند أمحد: انظر 
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من ) :×، فلما وىل قال النيب منهده ال أزيد على هذا وال أنقص نهسي بي
 .(1)(سره أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل هذا

، وفيهما أيضا من حديث عباد  بن الصامت رضي وهو يف الصحيحني 
بايعوني ) وحوله عصابة من أصحابه: ×اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل 

 ،وال تقتلوا أوالدكم ،وال تزنوا ،وال تسرقوا ،على أن ال تشركوا باهلل شيئا
وال تعصوا يف معروف...  ،وال تأتوا ببهتان تهرتونه  بني أيديكم وأرجلكم

 .(2)(احلديث
من شهد أن ال إله إال اهلل ) :×وعنه رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل  

وأن عيسى عبد اهلل ورسوله  ،وأن حممدا عبده ورسوله ،وحده ال شريك له
نة حق والنار حق أدخله اهلل اجلنة واجل ،وكلمته ألقاها إىل مريم وروح منه

 .(3)(على ما كان من العمل
قال  ،(ثنتان موجبتان) :×قال رسول اهلل  :وعن جابر رضي اهلل عنه قال 

يشرك باهلل شيئا دخل  تمن ما) :فقال ؟يا رسول اهلل ما املوجبتان :رجل

                                                 

مسلم يف اإلميان  (، و1397، كتاب الزكا ، باب وجوب الزكا ، رقم: )البطاريأخرجه   (1)
 (.14) : يدخل به اجلنة. . رقمباب بيان الذي 

مسلم و (، 18رقم: )عالمة اإلميان حب األنصار، باب اإلميان، ، كتاب البطاريأخرجه  (2)
 (.1709) :باب احلدود كهارات ألهلها رقم ،يف احلدود

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ ، كتاب أحاديث األنبياء، باب قوله تعاىل: البطاريأخرجه  (3)

اإلميان باب الدليل على أن من مات على التوحيد مسلم يف (، و3435رقم: ) چپ
 .(28) :دخل اجلنة قطعا رقم
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واألحاديث يف هذا  ،(1)(، ومن مات ال يشرك باهلل شيئا دخل اجلنةالنار
هلل تعاىل ال شريك ألحد معه ، وبهذا تعلم أن العباد  حق ااملعنى كثري 

، وأن عباد  غريه ظلم وعدوان فيها، بل هي حقه اخلالص الصرف احملض
  واهلل يتوالنا وإياك. ،وشرك
 ، ولكن نذكر لك مجال من الهرو،يطوللتهريع على هذه القاعد  فهو وأما ا

 :فأقول وباهلل تعاىل التوفيق ،لتعرف كيهية التطبيق ،العقدية عليها
، ، بل هو كل الشر،الدعاء، فالدعاء من العبادات العظيمة :مما يتهر، عليها

 :، وبيان ذلك أن يقالفعاله ال خترج عن حد الدعاءفالشر، كله أقواله وأ
، فدعاء العباد  أن تهعل عباد  ودعاء مسألة ،دعاء عباد  :إن الدعاء نوعان

ترجو بها وجه اهلل والدار اآلخر ، فهذه العباد  تضمنت الدعاء، لكنه دعاء 
تعاىل،  ، كأن ترفع يديك وتدعو اهللعباد ، ودعاء املسألة هو دعاء الطلب

 عاء العباد  متضمن، فدلكنهما متالزمان أخوان ال ينهكان، فهما نوعان
عاء املسألة يستلز  دعاء العباد ، فالدعاء كله بقسميه ، ودلدعاء املسألة

، ال جيوز ضا هلل تعاىلحم، وحيث كان عباد   فيكون حقا خالصا صرفا عباد 
ال يشرك معه يف دعائه أحد ال  ،، فال يدعى إال اهلل تعاىلأن يصرف لغريه

، فاهلل تعاىل وال وليا صاحلا، ألنه حق اهلل تعاىل ،وال نبيا مرسال ،ملكا مقربا
و وحده املدعو يف السراء والضراء، ويف كبار األمور وصغارها،  ويف أمر ه

لق قلبك يف وال يتع ،، فال ترفع يديك إال له جل وعالالدنيا واآلخر 
وقاضي احلاجات  ،، ألنه وحده  جميب الدعواتالدعاء إال به عز وجل

                                                 

 .(93، كتاب اإلميان، باب من مات ال يشرك باهلل شيئا... رقم: )مسلمأخرجه  (1)
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ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ  ٿ  ٿ چ :كما قال تعاىل ،سبحانه وتعاىل

فأمر اهلل تعاىل بدعائه , (1)چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   ڤ

صول أن األمر بالشيء وقد تقرر يف األ ،أمر چٺچ :، ألن قولهوحده
ئه يتضمن النهي عن دعاء غريه، ووعد الداعني ، فاألمر بدعانهي عن ضده

ٹ چ :فقوله ،م توعد الذين يستكربون عن عبادته بدخول النار، ثباإلجابة

، مما يدل على أنه من أي عن دعائي، فسمى الدعاء عباد  چٹ

فنهى جل  (2)چژ ژ ڑ ڑ ک کچ  :، وقال تعاىلخصائصه جل وعال
، و من دونه بأنه إله آخر ملن دعاه، ووصف هذا املدعهوعال عن دعاء غري

، فأفاد ذلك أن صرف الدعاء على أنه تعبد له بصرف الدعاء له مما يدل
جل وعال من مجلة  التأله لغريه، وتأليه غري اهلل تعاىل شرك، ألن اهلل ه لغري

، فدل ذلك على أن صرف الدعاء لغريه من صور إله واحد ال شريك له
أو  ،أو األولياء ،أو األنبياء ،، فيدخل يف ذلك من دعا املالئكةشركال

حق اهلل  والعباد  ،، ألن الدعاء عباد أو غريها مما يدعوه املشركون ،القبور
احملض الذي ال شركة ألحد معه فيه، فال يدعى إال إله واحد، هو الصرف 

ی ی ی ی جئ  حئ مئ ىئ  يئ جبحب خب مب ىب يب چ :، وقال تعاىلاهلل تعاىل

، ألن نهعا وال ضراوهذا نهي عن دعاء غريه ممن ال ميلك  (3)چجت   حت
                                                 

 .60غافر:  (1)
 .88القصص:  (2)
 .106يونس:  (3)
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ال يرضى أن  ، واهلل تعاىلباد  والعباد  حقه احملض جل وعالالدعاء ع
 تعاىل فقد ، فمن دعا غري اهلليصرف خالص حقه لغريه، ال كال وال بعضا

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ     چ چ :، وقال تعاىلرك، وهو الشوقع يف  أعظم الظلم

فأخرب اهلل أن من دعا معه شيئا آخر فإنه من  (1)چچ   چ چ
 :، وقال تعاىلما هو من خالص حقه لغريه جل وعالألنه صرف  ،املعذبني

  ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ  ائ ىچ

ومن كان قريبا فأنه ال  (2)چىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ
 ،، بل هو القريب السميع لدعاء الداعنيتاج إىل وسائط تبلغه دعاء عبيدهحي

ۇ ۆ ۆ      ۈ ۈ    ٴۇ چ  :، كما قال تعاىلوتضر، املتضرعني

، تدعون، تد،، يدعونوما تصرف منها كــ) ،دعا() :وكل لهظة (3)چۋ
( كل ذلك يهسر بأنه دعاء هم، ند،، ادعوا، وحنوها، فادعوتدعوهمدعوا، 
اآليات ألصق يف املعنى  أحدهما يف بعض ، وقد يكونودعاء املسألة ،العباد 

، ألنه قد تقرر يف اذلك ال ينهي أن يكون اآلخر مراد ، لكنمن اآلخر
ولذلك ، نيني ال تنايف بينهما محل عليهماالقواعد أن اللهظ إذا احتمل مع

اظ منهم من يهسرها بدعاء املسألة، فإن السلف عند تهسري مثل هذه األله
من قبيل تهسري التنو، ال التضاد،  ، وهذاومنهم من يهسرها بدعاء العباد 

                                                 

 .213الشعراء:  (1)
 .186البقر :   (2)
 .62النمل:  (3)
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ال هو ، فال يدعى إألن الكل مراد، وكله حق، فاهلل هو املتوحد بالدعاءين

ڑ ک ک    ک  ک    ژ ڑ     چ :، وقال تعاىلوحده سبحانه بكال الدعاءين

وال دعاء مسألة،  ،ال دعاء عباد  ،أي ال أدعو أحدا معه جل وعال (1)چگ
هذا ، وانظر كيف وصف دعاء غريه بأنه شرك، وألن الدعاء حقه اخلالص

، وهذا النو، هو الذي يهيدك أن دعاء غريه من الشرك، بل هو من أعظمه
، كما السراء فال يأبهون به ، وأما يفان يهعله املشركون يف الضراء فقطك

ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ   چ :قال تعاىل

فسمى اهلل تعاىل دعاء غريه  ،أي إذا هم يدعون غريه معه (2)چڦ ڄ
 فأفاد ذلك أن دعاء غريه من الشرك، وهلذا جعل بعض أهل العلم، شركا

هلل يف ، ألن األولني كانوا يعرفون اننا أعظم من شرك األولنيالشرك يف زما
ري اهلل ، وأما مشركوا زماننا فإنهم يدعون غالضراء فيطلصون له الدعاء

عاىل يف الضراء ، بل إن إقباهلم على دعاء غري اهلل تتعاىل يف السراء والضراء
إال باهلل  ، فال حول وال قو أعظم وأكثر وأكرب، فيشركون يف احلالتني

 ، وقالذه الطائهةربة التوحيد يف قلوب ه، وهذا يهيدك شد  غالعظيم

ک ک ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  چ :تعاىل

املدعو من  فأخرب اهلل تعاىل أن (3)چڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

                                                 

 .20اجلن:  (1)
 .71األنعا :  (2)
 .65العنكبوت:  (3)
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ه فقد ارتد على عقبيه، أي كهر بعد ، وأن من دعادونه ال ينهع وال يضر
 :وعليه فنقول ،، وأن هذا من إغواء الشياطني وإمالئها واستهوائهاإسالمه

ىل فقد دعا ما ال ينهعه وال يضره، وقداستهوته إن من دعا غري اهلل تعا
، ألنه صرف وارتد وخلع ربقة اإلسال  من عنقه، وقد كهر الشياطني

، والعباد  حقه احملض حق اهلل تعاىل لغريهالدعاء الذي هو من خالص 

ک ک گ گ   چ :، وقال تعاىلالصرف الذي ال شركة ألحد معه فيه

يريدون ختصيص اهلل فهم ال  (1)چڱ  ڱ گ گ ڳڳ ڳ ڳ
، وإذا تعاىل بالدعاء، فرتاهم تتغري وجوههم إن وحد اهلل تعاىل بالدعاء

 ،والكهوف ،واألحجار ،واألشجار ،واألولياء ،واألنبياء ،دعيت معه القبور
، مقرين لى ذلك فرحني مسرورين بهذا الشركيقبلون ع م، فهواملغارات

بل هو له وملعبوداتهم من دونه،  ،اهلل تعاىلبأن الدعاء ليس من خصائص 
  :، فقوله عما يقوله الظاملون علوا كبريا، سبحانك هذا بهتان عظيمتعاىل اهلل

 اهلل تعاىل ، فأفاد ذلك أن صرف الدعاء لغريأي يف دعائه چڳ ڳ ڱچ
، وعليه فلتعلم أن تسمية صرف الدعاء لغريه من يوصف بأنه من الشرك

وتكرميا هلم، ومعرفة ملنازل القو ، وأنه  ،وتبجيال ،ء تعظيمابياواألن ،األولياء
 ،، كل ذلك من الكذب والدجلمن توقريهم وتعزيرهم، وأنه من حقوقهم

ومن قلب احلقائق وزخرفة القول، واستهواء  ،ومن االفرتاء واخلبل

ٺ ٿ   ٿ    ٿ  چو :بيعا :، فحاهلم كحال الذين مسوا الرباالشيطان

                                                 

 .12غافر:  (1)



 

 190 
 

، وحال من مسى بيوت أ  األرواح :مسى اخلمروحال من  (1)چٿ
اختالط الرجال  ، وحال من مسىبيوت الراحة واالستجما  :الدعار 

، وحال وحضرا ومواكبة للعصر :بالنساء على مقاعد الدراسة ويف املنتديات
شطار  وذكاء، وغري  :غش املسلمني واالختالس من أمواهلم من مسى

ڦ ڄ ڄ چ   :هلل تعاىل إذ يقول، وصدق اذلك مما فيه قلب للحقائق

، شرك هو الشرك وإن مسي مبا مسي بهفال, (2)چڄ ڄ   ڃ ڃ
، وإن ن دون اهلل تعاىل هو الشرك بعينهفدعاء املالئكة واألنبياء واألولياء م

طتهي قبحه وتقبله النهوس مسي بغري ذلك فإمنا هو تلبيس وزخرفة له لي

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ چ :، وقال تعاىلاجلاهلة، فاحلذر احلذر من ذلك

ائ چ :فقوله, (3)چۇئ ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ ېئ ېئ   ېئ ىئ ىئ ىئ ی  

ي أنه بلغ يف الضالل حده ، أأي ال أحد أضل من فاعل ذلك چەئ
، وقد بني اهلل تعاىل يف الضالل وأكربه ومنتهاه هو الشرك ، وأعظمومنتهاه

أن هذا الغري ال ميلك  :، فمن ذلكه الكريم ملاذا ال يدعى معه غريهكتاب

, (4)چڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑچ :، قال تعاىلشيئا

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ چ :وقال تعاىل

                                                 

 .275البقر :  (1)
 .112األنعا :  (2)
 .5األحقاف:  (3)
 .13فاطر:  (4)
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وحيث كان , (1)چی ی ی  ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب
، وكيف يطلب منه جلب اخلريات ودفع ال يكلم شيئا فكيف يدعى

أفيدعى من كان كذلك وال يدعى اهلل تعاىل الذي له ملك  ؟املضرات
  ؟السموات واألرض وما بينهما

ولو  ،أن هذا املدعو من دون اهلل تعاىل ال يسمع دعاء من دعاه :ومنها
، ئألنه ال ميلك من األمر من شي ،فرض أنه مسعه ملا كان قادرا على إجابته

ڱ ک  ک ک گ  گ گ  گ    ڳ ڳ ڳڳ  ڱ چ :قال تعاىل

وأما اهلل تعاىل فإنه العليم اخلبري , (2)چڱ ڱں ں ڻ ڻ      ڻ
لقدر  قادر ا، وهو الالذي ال خيهي عليه دعاء من دعاه السميع البصري

 .الكاملة على اإلجابة

ۋ ۋ چ :أن هذا املدعو من دون اهلل عبد مثلك، قال تعاىل ومنها: 

، وترتك فكيف تدعو عبدا مثلك, (3)چۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې
اىل ال ميلك أن املدعو من دون اهلل تع :ومنها ،ربه الذي خلقه وأوجدهدعاء 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ چ :، قال تعاىللداعيه عزا وال نصرا

، هاقد الشيء ال يعطيه من باب أوىلف، (4)چٿ ٿ  ٿ ٿ

                                                 

 .22سبأ:  (1)
 .14فاطر:  (2)
 .194األعراف:  (3)
 .197األعراف:  (4)
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ىث يث چ :فكيف ترتك عباد  من كتب النصر له ولعباده كما قال

ے  ے ۓ       ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ چ :وقال (1)چحج مج جح

كيف ترتك دعاء من هذه حاله وتقبل , (2)چۆ  ۆ ۈ ۈۇ ۇ 
  ؟على عباد  من ال ميلك لنهسه وال لغريه عزا وال نصرا

العجز املطلق عن أن  خيلق  أن املدعو من دون اهلل تعاىل عاجز :ومنها
ال شك أنه عاجز عنها من باب أوىل،  ؟، فكيف مبا هو فوقها يف اخللقةذبابة

إجياد هذا املطلوق الصغري  لىال يقدر ع اهلل عليك تدعوا منبفكيف 

أفتدعوه  ؟(3)چٺ  ٺ ٿچ ،وترتك دعاء اخلالق لكل شيء ،احلقري
 ،ودفع الشر ،وجلب اخلري ،واحلهظ ،والتوفيق ،والعصمة ،والعز ،بالنصر

 ؟وهو عاجز عن أن يوجد ذبابة
تعاىل عن  اهلل تعاىل ال يغين شيئا كما قالأن هذا املدعو من دون  :ومنها 

ڻ ڻ ۀ ۀ   چ :إبراهيم أنه قال قومه مبينا هلم فساد عباد  أصنامهم

ال  وكان جواب قومه بالتسليم بأنهم, (4)چہ ہ ہ ہ ھ ھ
نعم هم يهعلون  :،  ألنهم مل يقولوا لهيسمعون وال ينهعون وال يضرون

 ،، وإمنا أرجعوا األمر إىل أن هذا هو ما وجدوا عليه آباءهم فقطذلك

                                                 

 .21ااجمادلة:  (1)
 .173-171الصافات:  (2)
 .14امللك:  (3)
 .73-72الشعراء:  (4)
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ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ چ  :، وقال تعاىلاحلجة هذهوبئس 

, (1)چۇ     ۆ ۆ ۈ ۈ  ٴۇ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې

ينهعك وال يضرك وال ، فكيف باهلل عليك تدعو من ال بالطبع ال :واجلواب
، واملالك لكل د  من بيده  النهع كله والضر كله، وترتك عباميلك لك شيئا

  ؟شيء
أن هذا املدعو ليس له شرك مع اهلل تعاىل يف السموات وال يف  :ومنها

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ چ :األرض كما قال تعاىل

جئ چ  :، وقال تعاىلبالطبع ال هذا وال هذا, (2)چڃ ڃ    چ چ چ چ ڇ 

وباجلملة فدعاء غري اهلل تعاىل , (3)چحئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب
ناف للهطر  ومناقض للمعقول الصريح، وم ،خمالف للمنقول الصحيح

عقل ، فالذين يصرفون الدعاء لغريه ال السوية اليت فطر اهلل الناس عليها
 لتعصب لآلباء وموروثاتهم، وإمنا هو اهلوى وام وال نقل وال فطر هل

الهاسد ، فادعاء من العباد ، والعباد  حق اهلل احملض، وعليه فالدعاء حق 
وال لولي صاحل،  ،وال لنيب مرسل ،صرفه ال مللك مقرب، ال جيوز هلل تعاىل

 .فضال عن غريهم

                                                 

 .38الزمر:  (1)
 .40فاطر:  (2)
 .22سبأ:  (3)
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مع اهلل أحدا أيا كان هذا  ، فال تدعواتعاىل، إن الدعاء حق هلل أيها الناس
 ،، فاملالئكة ال جيوز دعاؤها من دون اهلل تعاىلاألحد، وأيا كان هذا الدعاء

، وكل خملوق واألنبياء ال جيوز دعاؤها معه، واألولياء ال جيوز دعاؤها معه
 والعباد  من حقوقه ،ألن الدعاء عباد  ،سواهم ال جيوز دعاؤه مع اهلل تعاىل

قال  :، وعن النعمان بن بشري رضي اهلل عنهما قالاخلالصة جل وعال
: للحاكم، و(1)رواه أمحد وغريه ،(إن الدعاء هو العباد ) :×رسول 

قال  :وعن أبي هرير  رضي اهلل  عنه  قال ،(2) (أفضل العباد  هو الدعاء)
 ، وعن(3) أخرجه احلاكم (من ال يدعو اهلل يغضب عليه) :×رسول اهلل 

وهو  من مات) :×قال رسول اهلل  :عبدا هلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال
 ، وعن عمران بن (4) رواه البطاري (يدعو من دون اهلل ندا دخل النار

 :؟ قال(يا حصني كم تعبد) :×قال النيب  :حصني رضي اهلل عنه قال
فأيهم تعد لرغبتك ) :،  قالسبعة، ستة يف األرض وواحدا يف السماء

يا حصني أما إنك لو أسلمت ) :، قالالذي يف السماء :قال ؟(ورهبتك
 يا رسول اهلل :فلما أسلم حصني قال قال: ،(علمتك كلمتني تنهعانك

                                                 

داود الطيالسي  وأب (، و3828، كتاب الدعاء، باب فضل الدعاء، رقم: )بن ماجهرواه ا (1)
(، قال األلباني 18352) :، رقم(30/297) :(، وأمحد838) :، رقم(2/147)ه: مسنديف 

 يف تعليقه على سنن ابن ماجه: )صحيح(.
 (.1805) :، رقم(1/667) :للحاكماملستدرك على الصحيحني  (2)
 (.1806) :، رقم(1/667) :املستدرك على الصحيحني للحاكم (3)
چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ ، كتاب تهسري القرآن، بابصحيح البطاري (4)

 (.4497رقم: ) چڎڎ      
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وأعذني  ،قل: اللهم أهلمين رشدي) :، قالعلمين الكلمتني اللتني وعدتين
 .(1)رواه الرتمذي وفيه ضعف ،(من شر نهسي

وأنا أدعو  ×وعن سعد بن أبي وقاص  رضي اهلل عنه قال: مر علي النيب  
 .(2)، أخرجه أبو داود والرتمذيوأشار بالسبابة (أحد أحد) بإصبعي فقال:

خيرج  عنق من ) :×قال: قال رسول اهلل وعن أبي هرير  رضي اهلل عنه 
 ، يقول:وأذنان تسمعان، ولسان ينطق ،النار يو  القيامة له عينان تبصران

، وكل من دعا مع اهلل إهلا آخر ،عنيد، بكل جبار وكلت بثالثة
، فالعبد ال يسأل إال اهلل تعاىل ،(3)أخرجه أمحد والرتمذي ،(وباملصورين

ويهرج الكربات، وقد  ،على أن جييب الدعوات وهو القادر القدر  الكاملة
غري اهلل شرك أكرب ، فصرفه لم أن دعاء العباد  كله هلل تعاىلقرر أهل العل

إن دعوت غري اهلل تعاىل يف  :خمرج عن امللة، وأما دعاء املسألة، فهو نوعان
املسألة حينئذ من ، وليس دعاء در عليه هذا املدعو فال بأس بذلكأمر يق

                                                 

 :، رقم(9/53) :البزار(، و3483، أبواب الدعوات، باب رقم: )سنن الرتمذي (1)
(، قال األلبانيهي تعليقه على 1393) :، رقم412: ـص: الدعاء الطرباني يف (، و3580)

 الرتمذي: )ضعيف(.
( يف الدعوات، 3552) :الرتمذي رقمو ،(1499رقم )رواه أبو داود يف الصال ، باب الدعاء،  (2)

  .يف السهو، باب النهي عن اإلشار  بإصبعني وبأي إصبع يشري (1272) ، رقم:( ، والنسائي118) :باب رقم
 (، ووافقه الذهيب.صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه) (:3/320)قال احلاكم يف املستدرك: 

( يف صهة 2577) :رقموسنن الرتمذي،  (،8430) :، رقم(14/152) :مسند أمحد (3)
(، وقال حديث حسن صحيح غريبهذا )الرتمذي:  قالجهنم، باب ما جاء يف صهة النار، 

 .األلباني: )صحيح(



 

 196 
 

أو يتصدق عليك  ،، كأن تسأل غريك أن يسقيك ماءيف شيءالعباد  
دعو قادرا على ، فإن كان ذلك امل، وحنو ذلكبصدقة، أو يسدد عنك دينا

يسأل الناس شيئا ، واألكمل يف أحوال اإلنسان أن ال وحقيق ذلك فال بأس
داخل وحت ، أي له يف خاصة نهسه، لكن لو سأهلم شيئا يقدرون عليه

أن يكون ، لكن يشرتط يف ذلك املدعو رتهم فال بأس بذلكطاقتهم وقد
يا  فال جيوز دعاء األموات مطلقا، ، وبناء على اشرتاط احلحيا، وحاضرا

ط احلضور خيرج دعاء الغائبني ، واشرتاألن امليت غري قادر على شيء
، ألن الذي يدعو الغائب إمنا دعاه ألنه عنك، فالغائب ال جيوز دعاؤه مطلقا

 ، فاألمواتيعتقد أن له تصرفا خهيا يف الكون، وهذا هو الشرك األكرب
والغائبون ال جيوز دعاؤهم البتة، وعليه فدعاء األموات شرك أكرب، ودعاء 

، ودعاء ة يف هذا الهر، أن دعاء  العباد ، واخلالصالغائبني شرك أكرب
جيوز ي  ال يقدر عليه إال اهلل تعاىل من العباد  اليت ال املسألة  يف األمر الذ

، فدعاء دعاء من أجل العبادات وأعظمهال، فاصرفها  ألحد غري اهلل تعاىل
، فمن دعا غري اهلل تعاىل ودعاء غريه كهر وتنديد ،اهلل وحده إميان وتوحيد
ساواه مبا هو من خصائصه جل وعال، وهذا هو  فقد جعل مع اهلل ندا

 ،الدعوات يبتقد أن هناك من املطلوقني من جي، فمن اعك األكربالشر
 اهلل ما ال يكون إال هلل تعاىل، وهذا هو ويقضي احلاجات فقد أثبت لغري

 :، قال الشيخ حممد بن عبدا لوهاب رمحه اهلل تعاىلحقيقة الكهر والشرك
 نون يدعون اهلل وحده ليال، كما كان املؤمالدعاء :ومن أنوا، العباد )

، فتهكر يشك أحد أن هذا من أنوا، العباد ، وال ونهارا، يف الشد  والرخاء
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، دعاء غري اهلل يف الشد  والرخاء رمحك اهلل فيما حدث يف الناس اليو  من
أو  ،أو مشسان ،بعبد القادر، فيستغيث فهذا تلحقه الشد  يف الرب والبحر

، فيقال هلذا ه الشد من هذ األولياء أن ينجيه ، أو ولي مننيب من األنبياء
ن العباد  وتعرف أن الدعاء م ،إن كنت تعرف أن اإلله هو املعبود :اجلاهل

 ؟(1)، وترتك احلي القيو  الرؤوف الرحيم القدير(فكيف تدعو خملوقا ميتا
إن االستمداد ) :ويقول الشيخ عبدالرمحن بن حسن رمحه اهلل تعاىل

تمداد ، فإن االسال يغهره  اهلللشرك األكرب الذي باألموات والغائبني هو ا
ذلك أن ، وعباد ، والعباد  ال جيوز أن يصرف منها شيء لغري اهلل

، واالعتماد هو معنى التوكل الذي هو من االستمداد نتيجة االعتماد
  .(2)خصائص اإلهلية وأمجعها ألعمال القلوب(

أو من  ،أو صاحل ،)وأما من يأتي قرب نيب :وقال ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل
ويسأله حاجته أن  ،أو رجل صاحل وليس كذلك ،يعتقد فيه أنه قرب نيب

أو  ،أو ينتقم له من عدوه ،أو يقضي دينه ،أو مرض دوابه ،يزيل مرضه
 ،وحنو ذلك مما ال يقدر عليه إال اهلل عز وجل ،يعايف نهسه وأهله ودوابه

وإن قال  ،جيب أن يستتاب صاحبه فإن تاب وإال قتل ،فهذا شرك صريح
ألني أتوسل  ،أنا أسأله لكونه أقرب إىل اهلل مين ليشهع لي يف هذه األمور

فهذا من أفعال  ،إىل اهلل به كما يتوسل إىل السلطان خبواصه وأعوانه
فإنهم يزعمون أنهم يتطذون أحبارهم ورهبانهم  ،املشركني والنصارى

                                                 

 .(17: ـص مد بن عبد الوهاب بن سليمان التميميحملاجلواهر املضية  (1)
 مل أقف له على كتاب. (2)
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شركني أنهم وكذلك أخرب اهلل عن امل ،يستشهعون بهم يف مطالبهم ،شهعاء

 .(2)(1)چک ک گ گ  گ    گ ڳچ :قالوا
فمن جعل املالئكة واألنبياء وسائط يدعوهم، ويتوكل ) :وقال أيضا 

عليهم، ويسأهلم جلب املنافع، ودفع املضار، مثل أن يسأهلم غهران 
الذنوب، وهداية القلوب، وتهريج الكروب، وسد الهاقات، فهو كافر 

يهيدك أن دعاء غري اهلل تعاىل فيما ال يقدر عليه وهذا . (3)بإمجا، املسلمني(
، وقد نقل اإلمجا، ابن تيمية كما تعاىل من الشرك األكرب باإلمجا، إال اهلل

سؤال امليت ) :، وقال ابن تيمية، وغري واحد من أهل العلمنقلناه عنه
 ، مل يأمر اهللحملرمات املنكر  باتهاق املسلمنيوالغائب نبيا كان أو غريه من ا

ار من ، وهذا مما يعلم باالضطرن املسلمنيوال فعله أحد م ،به وال رسوله
أو عرضت له  ،كان يقول إذا نزلت به تر  دين املسلمني أن أحدا منهم

، أو اقض حاجيت كما يقول يا سيدي فالن أنا يف حسبك :حاجة مليت
، وال أحد من ملن يدعونهم من املوتى والغائبنيبعض هؤالء املشركني 

بعد موته، وال بغريه من  ×الصحابة رضي اهلل عنهم استغاث بالنيب 
  .(4)، وال إذا بعدوا عنهم(األنبياء، ال عند قبورهم

                                                 

 .3الزمر:  (1)
 .(27/72) البن تيمية: جممو، الهتاوى (2)
 .(1/124) :جممو، الهتاوى (3)
  .(1/312) :جممو، الهتاوى (4)
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وأما دعاء صهات اهلل ) :، فقالقرر ابن تيمية أن دعاء الصهة كهروقد 
يا كال  اهلل اغهر لي  :فهل يقول مسلم ،وكلماته فكهر باتهاق املسلمني

، أو ين، أو يا علم اهلل، أو يا قدر  اهلل، أو يا عز  اهلل، أو أعرمحين، وأغثينوا
 .(1)(يا عظمة اهلل وحنو ذلك

قل دعاء أحد من املوتى ، وهلذا مل ين)إن دعاء غري اهلل كهر :ويقول رمحه اهلل 
، وإمنا والغائبني، ال األنبياء وال غريهم، عن أحد من السلف وأئمة العلم

  .(2)املتأخرين ممن ليس من أهل العلم ااجمتهدين(ذكره بعض 
يت يدعوه من دون ولو جاء إنسان إىل سرير امل) :ويقول ابن عبدا هلادي

ها فاحذروا أي .(3)، كان هذا شركا حمرما بإمجا، املسلمني(اهلل ويستغيث به
يز ذلك ، وإن كل احلجج اليت يدلي بها من جيالناس من دعاء غري اهلل تعاىل

ووسوسته  هي من إلقاء الشيطان ، بلخواء هواء ليست بشيءكلها 
، وقد حبثنا هذه وتلبيسه إلفساد العقيد ، وإدخال الناس يف سرادق الشرك

 ،(شرح الصدور يف التحذير من فتنة القبور) :الشبه وأجبنا عنها يف كتابنا
 .واهلل ربنا أعلى وأعلم

 ال ن مجلة التعبدات اليت، فإنه مومما يهر، على هذه القاعد  أيضا: الذبح
، فالذبح بقصد التعبد والتقرب للمذبوح له جيوز صرفها لغري اهلل تعاىل

ڭ ڭ ڭ ڭ چ :، قال تعاىلجيوز أن يقصد بها غري اهلل تعاىلعباد  ال 

                                                 

 .27: ـمن كتب شيخ اإلسال  صاملنتطب  (1)
 .(1/347) :جممو، الهتاوى (2)
 .(1/211) :غاية األماني يف الرد على النبهاني (3)
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, (1)چۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

ن النسك ، فقد صرح اهلل تعاىل يف هذه اآلية ألنسك هنا يراد به الذبحاو
، فأفاد ذلك أن من ذبح لغري اهلل والصال  له وحده جل وعال، ال شريك له

ألنه صرف شيئا من ، املذبوح له شريكا مع اهلل تعاىل تعاىل فقد اختذ هذا
العبادات لغريه، فكما أنه ال يصلى إال هلل وحده، فكذلك ال ينسك إال هلل 

 :تعاىل ، وقالالنسك عبادتان من خصائصه جل وعال، فالصال  ووحده

إىل اهلل تعاىل  فالذبح إن قصد به التوجه والتقرب, (2)چژ ژ ڑچ
، ومما فهو من العبادات، ويسمى نسكا، ألن النسك هو العباد  والقربة

، فقال ما أهل لغريه وما ذبح على النصب حرمه اهلل تعاىل على هذه األمة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ     ڀ  ڀ ڀ چ :تعاىل

, (3)چٹ ٹ ٹ ٹڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ   ٿ ٿ 

لي بن أبي طالب ، وعن عمما ابتغي به غري وجه اهلل تعاىلوعلة وحرميه أنه 
لعن اهلل من ذبح لغري ) يقول: ×مسعت رسول اهلل  رضي اهلل عنه قال:

عن أنس بن مالك ، و(5)مثله، وألمحد عن ابن عباس (4)رواه مسلم ،(اهلل

                                                 

 .163-162األنعا :  (1)
 .2الكوثر:  (2)
 .3املائد :  (3)
باب وحريم الذبح لغري اهلل  الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان، ، كتابمسلم صحيح (4)

 .(1978تعاىل...، رقم: )
 (.2816) :، رقم(5/26) :مسند أمحد (5)
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 وهو ذبح ،(1)(اإلسال ال عقر يف ):×قال رسول اهلل  رضي اهلل عنه قال:
، ويف حديث ثابت بن لية يهعلونه عند األصنا  والقبورمعني كان أهل اجلاه

هل : )، فقال×، فسأل رسول اهلل حاك أنه نذر أن ينحر إبال ببوانةالض
هل كان فيها عيد ) :، قالقالوا: ال (؟كان فيها وثن من أوثان اجلاهلية يعبد

أوف بنذرك فإنه ال وفاء لنذر يف ) :له قالوا: ال، فقال (؟من أعيادهم
 × ، فاستهسار النيب(2)رواه أبو داود (معصية اهلل وال فيما ال ميلكه ابن آد 

يذبح فيها  لألوثان حمر  ال جيوز، هذا دليل على أن الذبح يف األمكنة اليت 
ال شك أنه منهي عنه من باب أوىل، وعن  ؟فكيف بالذبح للوثن أصال

، ذبح يو  العيد كبشني ×اهلل عنهما أن رسول اهلل  رضي جابر بن عبداهلل

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھھ ے ے ۓ چ :ثم قال

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ چ, (3)چۓ

كثري  من الذبح  فيدخل يف ذلك أنوا،, (4)چۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې
األكرب املطرج من امللة بالكلية، فمن ذلك  ، وكلها من الشركلغري اهلل تعاىل

                                                 

والبيهقي قي  ، (3222رواه أبو داود يف اجلنائز، باب كراهية الذبح عند القرب، رقم ) (1)
 .قال األلباني: )صحيح( (،7069) :، رقم(4/94) :السنن الكربى

رقم: باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، األميان والنذور، كتاب  ،سنن أبي داود (2)
  (، قال األلباني: )صحيح(.3313)
 .79األنعا :  (3)
 .163-162األنعا :  (4)
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يدخل الذابح بذبيحته للمقرب ، ، فالقبور، وهو أعظمهاما يذبح عند 
 .ه صرف العباد  لغري اهلل تعاىلن، ألفيذحبها على الضريح، وهذا شرك أكرب

، فإنهم يأمرون من ذبح الذي يأمر به الكهان والسحر ال :ومن ذلك
يراجعم للعالج أو لغريه من املقاصد أن يذبح شيئا معينا من بهيمة األنعا  

ح غالبا بصهات معينة وشروط ، ويكون الذبليه شياطينهغريها مما متليه عأو 
، وأن يسمي عليها أن ال يسمي اهلل تعاىل :ذه الشروط، ومن أهم همعينة
 .اء الشياطني الذين خيدمون الساحر، وهذا شرك أكرب، ال شك يف ذلكأمس

، يدعى أنهم من األولياء والصاحلنيما يهعل عند أقدا  من  :ومن ذلك
 .الشرك بعينهوهذا 

يهعل عند قدو  امللوك تعظيما هلم، فرتاهم يأتون ببهيمة ما  :ومن ذلك 
، يف ، فما إن يروه إال ويقطعون الرقاباألنعا ، وينتظرون طلعة امللك

التقرب  طريقه، فيمر هو عليها، وهذا من الشرك األكرب، ألنه ذبح قصد به
 .ىلعاوالتعظيم فهو عباد  صرفت لغري اهلل ت

للجن بقصد كف شرهم عن أهل  الذبح عند إكمال بناء البيت :ومن ذلك 
 .الذبح فهو من الشرك قرب هلم بهذا، وهذا نو، تالبيت

القربة ألصحابها إلحياء موالدهم،  ما يذبح يف املوالد بقصد :ومن ذلك 
، ألنها هذه الذبائح ميتات ال جيوز أكلها، وهذا كله من الشرك باهلل تعاىل

 .هلل تعاىل وقصد بها غريه جل وعالأهل لغري امما 
بح للكواكب والنصب اليت تنصب هلا، وهو من أعظم الشرك الذ ومنها: 
 .اتهاق العلماءب
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بعض األعراب ملن يريد الصلح  ، وهي ذبائح يذحبها: ذبائح الصلحومنها 
فناء داره أو  ، فتذبح يفزال يذبح حتى يرضى عنهم ويصاحلهم، فال يمعه

 .بائح قصد بها غري وجه اهلل تعاىل، هذه ذوحت قدمه حتى يرضى
عاىل ، واليت يقصد بها شكر اهلل تالذبيحة مبناسبة صلح املتطاصمني وأما 

 .على نعمة الصلح فال بأس بها
 تعاىل كاهلدي واألضحية فالنحر نو، من أنوا، العباد  اليت يتعبد بها هلل 

، وباجلملة فالدليل الصحيح ن يقصد بها غري اهلل تعاىلجيوز أ، فال والهدية
وقد تقرر أن العباد  حق صرف  ،الصريح أثبت أن النحر من العبادات

وال لولي  ،وال لنيب مرسل ،قربحمض هلل تعاىل ال جيوز صرفها مللك م
، ألنها حق وال أي أحد ،وال جلن ،وال حلجر ،شجروال ل ،، وال لقربصاحل

هما ، واعلم أنه متوحيده بها وإخالص القصد له فيهاجيب  اهلل تعاىل الذي
أو  ،، وكان ممن يشار له بالبنان يف علمهعلت منزلة املطلوق وعال قدره

واملطلوق ال  ،أو غري ذلك فإنه ال يزال يف دائر  املطلوق ،أو حسبه ،منصبه
وعلو منزلتهم  ،، فاألنبياء مع علو قدرهمجيوز أن يقصد بشيء من التعبد

ز أن يتقرب هلم بشيء من العبادات، واألولياء عند اهلل تعاىل فإنهم ال جيو
ذلك يسوغ لنا أن ، فليس علو رتبة املطلوق دينيا أو علميا أو غري كذلك

، فاملطلوق مهما كان  فإنه ال يستحق أن يصرف له شيء نتقرب له بالذبح
وز صرفها إال ات اليت ال جيمن التعبد، فالذبح من باب التقرب من العباد

 .هلل تعاىل
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من العبادات × ، فإنه يف شريعة حممد : السجود والركو،ومن الفروع أيضا
ا من أجل العبادات وأعظم ، وهمليت ال جيوز صرفها إال هلل تعاىلا

ن املطلوقني أيا كان ، فال جيوز ألحد أن يركع أو يسجد ألحد مالقربات
يف قاعدتنا أن العباد  حق حمض صرف هلل  ، ملا تقرر عندناهذا املطلوق

وقال  ,(1)چہ  ہ ہچ :تعاىل ال يشرك معه فيها أحد، قال تعاىل

ۀ ۀ    ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ے ے ۓ چ :تعاىل

، ألن املتقرر يف قواعد النحو أن تقديم وهذا أسلوب حصر, (2)چۓ

  ۆ ۆ    ۇ ۇچ :وقال تعاىل أخري يهيد احلصرما حقه الت

     ې ې ې ې         ۉ      ۉ ۅ    ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ

فجعل السجود هلل من عالمات إخالص , (3)چائ      ى   ى
 ،فأفاد ذلك أن من سجد لغري اهلل تعاىل فقد صرف العباد  لغريه ،العباد  له

يشرتك ، والسجود من العبادات اليت ومن صرف العباد  لغريه فقد أشرك

ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ   ڃ  ڃ چ چ :، قال تعاىلفيها كل الكائنات كل حبسبه

چ چ چ ڇ ڇ ڇ      ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ 

وقد أبى املشركون السجود هلل تعاىل ملا , (4)چڎ ڎڈ  ڈ ژ ژ ڑ
                                                 

 .62لنجم: ا (1)
 .49لنحل: ا (2)
 .37فصلت:  (3)
 .18احلج:  (4)
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ڈ ڈ   ژ ژ ڑ ڑ ک ک    ک ک گ چ :فقال تعاىل ،أمروا به

طر والسيما اليت ال واله والسجود هلل تعاىل يورث العز, (1)چگ گ

ٹ ٹ ٹ ڤ    ٹ چ :قال تعاىل ،من العبادات يورثها غريه

ۈئ ېئ چ: وقد أبا اليهود أيضا وحرفوا لهظه ملا قيل هلم, (2)چڤ

رجزا من السماء ، فلعنوا وأنزل اهلل عليهم فدخلوا على أقهيتهم, (3)چېئ
 :املتعبدين له بأنوا، العبادات ، وقال تعاىل يف معرض مدحمبا كانوا يهسقون

ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ چ

پ پ    پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ  ٺ  

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ   چ :تعاىلوقال , (4)چٺ

وعن قيس ، سجود من العبادات باتهاق العلماءفالركو، وال, (5)چۆئ
زبان هلم فرأيتهم يسجدون ملرأتيت احلري   بن سعد رضي اهلل عنه قال:

إني  فقلت: ×لنيب فأتيت ا يسجد له، قال: فقلت: رسول اهلل أحق أن

                                                 

 .60الهرقان:  (1)
 .29الهتح:  (2)
 .145النساء:  (3)
 .112التوبة:  (4)
 .125البقر :  (5)



 

 206 
 

رسول اهلل أحق أن  أنت يا، فهلم (1)ري  فرأيتهم يسجدون ملرزبانأتيت احل
، قلت: ال ؟(رأيت لو مررت بقربي أكنت تسجد لهأ) يسجد لك، فقال:

لو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت النساء أن  ،فال تهعلوا) :قال
 .(2) أخرجه أبو داود ،(يسجدن ألزواجهن ملا جعل اهلل هلم عليهن من احلق

اهلل أحدنا يا رسول  عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال: قال رجل:و
: قال (ال) :؟ قالقال: فيلتزمه ويقبله (ال) يلقى صديقه أينحين له؟ قال:

 .(3)رواه أمحد والرتمذي وحسنه ،(، إن شاءنعم) :؟ قالفيصافحه

                                                 

 ،بضم الزاي، واحد مرازبة الهرس، معرب مرزبانقال ابن األثري يف جامع األصول: ) (1)
 .(وهو الهارس الشجا، املقد  على القو  دون امللك

( يف النكاح، باب يف حق الزوج على املرأ ، ويف سنده 2140) :رقم سنن أبي داود، (2)
 .شريك القاضي، وهو صدوق خيطئ كثريا، تغري حهظه منذ ولي القضاء

قال الرتمذي: ويف االستئذان، باب ما جاء يف املصافحة،  (2729) :رقم سنن الرتمذي، (3)
 (.هذا حديث حسن)
 (.13044) :، رقم(20/340) :مسند أمحدو

لضعف حنظلة بن عبد  ،إسناده ضعيفقال شعيب األرنؤوط يف وحقيقه ملسند اإلما  أمحد: )
اهلل السدوسي، وقيل: ابن عبيد اهلل، وقيل: ابن عبد الرمحن، وقيل: ابن أبي صهية، وقد 

 .(3/241) :اجلرح والتعديل :استنكر اإلما  أمحد له هذا احلديث كما يف

، (3702) :وابن ماجه ...، (1217) :، وعبد بن محيد(8/619) :وأخرجه ابن أبي شيبة
 :، وابن عدي يف الكامل(4/281) :، والطحاوي يف شرح معاني اآلثار(4287) :وأبو يعلى

، (16و 21/15) :، وابن عبد الرب يف التمهيد(7/100: )، والبيهقي يف السنن(2/828)
سي، من طرق عن حنظلة السدو (7/450: )واملزي يف ترمجة حنظلة من تهذيب الكمال

 .وحسنه الرتمذي ،بهذا اإلسناد
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ملا قد  معاذ بن جبل   بن أبي أويف رضي اهلل عنه قال:عبدا هلل  وعن 
 (؟ما هذا يا معاذ) :، فقال×رضي اهلل عنه من الشا  سجد لرسول اهلل 

، يتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقهتهميا رسول اهلل قدمت الشا  فرأ قال:
، فإني لو أمرت شيئا أن يسجد ال تهعل) :فأردت أن أفعل ذلك بك، قال

 .(1)(ألمرت املرأ  أن تسجد لزوجها لشيء
ال يصلح  ) ×:قال رسول اهلل  قال: عن أنس بن مالك رضي اهلل عنهو 

 .(2)رواه أمحد والبزار (يسجد لبشرلبشر أن 

                                                                                                                        

من طريق كثري بن عبد اهلل األبلي أبي هاشم، عن أنس.  (6/2086) :وأخرجه ابن عدي
وهذا إسناد ضعيف جدا ال يصلح للمتابعة، كثري بن عبد اهلل قال فيه البطاري وأبو حامت 
والنسائي وأبو أمحد احلاكم: منكر احلديث. زاد أبو حامت: ضعيف احلديث جدا، شبه 

كنت حسنت حديث أنس هذا )شعيب:  م قال....(، ثاملرتوك. وقال النسائي أيضا: مرتوك
ى إىل احلسن بهذه ، وقد تبني لي اآلن أنه ال ميكن أن يرق(12/290) :يف شرح السنة

 .(الطرق، فيستدرك
ابن ، و( يف الرضا،، باب ما جاء يف حق الزوج على املرأ 1159) :رقمالرتمذي رواه  (1)

 ه:مصنهوابن أبي شيبة يف  (،1852) ، كتاب النكاح، باب حق الزوج على املرأ ، رقم:ماجه
 (.21986) :، رقم(36/311) :أمحد(، و17134، رقم: )(3/558)
 قال األلباني يف تعليقه على الرتمذي: )حسن صحيح(. 

صحيح لغريه، وهذا إسناد رجاله ثقات وقال شعيب األرنؤوط يف وحقيقه ملسند اإلما  أمحد: )
مل يدرك  -وهو حصني بن جندب اجلنيب -ظبيان رجال الشيطني إال أن فيه انقطاعا، أبو 

 .(وهو حديث جيد على اختالف يف إسناده(، ثم قال: )... معاذا
 (.8634) :، رقم(15/219) :مسند البزار(، و12614) :، رقم(20/64) :مسند أمحد (2)
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ينبغي ألحد  ما) :×قال رسول اهلل  وعن أبي هرير  رضي اهلل عنه قال: 
 .(1)(أن يسجد ألحد

بن وسعود رضي اهلل عنه أنه قال يف قصة البعث إىل  وعن عبدا هلل 
ار  بن الوليد بهدية إىل بعثت قريش عمرو بن العاص وعم :النجاشي

، ثم ينه وعن مشاله، ثم ابتدراه عن ميعليه سجدا لهلما دخال فالنجاشي، 
 :، قالإن نهرا من بين عمنا نزلوا بأرضك، ورغبوا عنا وعن ملتنا :قاال له

أنا  هم يف أرضك فابعث إليهم، فبعث إليهم، فقال جعهر: :قالوا ؟فأين هم
لك ال تسجد  ما :، فقالوا لهفاتبعوه، فسلم ومل يسجدخطيبكم اليو  

إن اهلل  :فقال ؟وما ذاك :، قالإنا ال نسجد إال هلل عز وجل :قال ؟للملك
وأمرنا أن ال نسجد ألحد إال هلل عز  ،×عز وجل بعث إلينا رسوله 

لهما جيوز فع فال ريب أن السجود والركو،  عبادتان  ال :، وعليه (2)(وجل
                                                 

 :، رقم203: صـاآلثار ألبي يوسف (، و4162) :، رقم(9/470) :ابن حبانرواه  (1)
(911.) 

رجاله  ،، إسناده حسنحديث صحيحشعيب األرنؤوط يف وحقيقه لصحيح ابن حبان: ) قال
ثقات رجال الشيطني غري حممد بن عمرو، وهو ابن علقمة بن وقاص اليثي، فقد روى له 

 أصحاب السنن، وروى له البطاري مقرونًا، ومسلم متابعة، وهو حسن احلديث.

 :جاء يف حق الزوجة على املرأ ، والبيهقي يف الرضاعة: باب ما (1159) :وأخرجه الرتمذي
من طريق حممود بن غيالن، عن النَّْضُر ْبُن ُشَمْيٍل، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْمٍرو، وقال  (7/291)

 (.هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه)قال احلاكم: .. .(حديث حسن غريب)الرتمذي: 
 :، رقم(2/227) :منصورسعيد بن و (،4400) :، رقم(7/408) :أمحدرواه  (2)
(، قال شعيب األرنؤوط يف 327) :، رقم(1/277) ه:معجميف ابن عساكر (، و2481)

 (.إسناده ضعيفوحقيقه للمسند:  )
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، فمن ركع أو سجد لغري اهلل تعاىل فقد وقع  يف الشرك إال هلل وحده
 ،فمن أراد أن يكون عبدا هلل خالصا يف عبادته له فال يسجد ال لقرب األكرب،

وال  ،وال حلجر ،وال لشجر ،وال لقمر ،وال لشمس ،وال لولي ،وال مللك
، وقد انتشر يف د إال هلل تعاىل وحده ال شريك له، بل ال يسجألي أحد

ل خمتلف الدو ، فإن عباد القبور يفبة زمننا السجود لغري اهلل تعاىلحق
 ،ياءحب األول علون السجود للقرب من أهم عالماتجي اإلسالمية والعربية

تغون ، فرتاهم حول القرب سجدا ركعا يبوتعظيم قدرهم واحرتا  جنابهم
يف كبارهم ، كما تراه عند الصوفية فضال من صاحب القرب ورضوانا

ينحين له  احنناء املعظم  ، فإنه إذا دخل بعض املريدين على شيطهومريديهم
 .ولرمبا وصل يف احننائه إىل األرض ،اخلاشع املتذلل اخلاضع

ذه جهال وهذا السجود املنهي عنه قد اخت) :قال القرطيب رمحه اهلل تعاىل 
، واستغهارهم، املتصوفة عاد  يف مساعهم، وعن دخوهلم على مشاخيهم

ء كان ، جلهله سواقدا ا أخذه احلال بزعمه يسجد لألفريى الواحد منهم إذ
 .(1) ، ضل سعيهم وخاب عملهم(للقبلة أ  غريها جهالة منه

 )ومن أنوا ، الشرك سجود املريد للشيخ :وقال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل 
يس هذا ل :، والعجب أنهم يقولونفإنه شرك من الساجد واملسجود له

 :فيقال هلؤالء، لرأس قدا  الشيخ احرتاما وتواضعا، وإمنا هو وضع اسجود
، قة السجود وضع الرأس ملن يسجد له، فحقيولو مسيتموه ما مسيتموه

وللحجر كله وضع الرأس  ،وللنجم ،وللشمس ،وكذلك السجود للصنم
                                                 

 .(1/294) :تهسري القرطيب (1)
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وهذا ، املالقا تعلمني بعضهم لبعض عند ، ومن أنواعه ركو، املقدامه

، أي منحنني (1)چېئ ۈئ ېئچ :، وبه فسر قوله تعاىلسجود يف اللغة
سجدت  :، ومنه قول العربميكن الدخول باجلبهة على  األرض فال وإال

ين وال تزال شياطني اجلن واإلنس تز .(2)، إذا أمالتها الريح(األشجار
 .للناس السجود لغري اهلل تعاىل

 )جاء شيوخ الضالل واملزامحون للربوبية :قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل 
، ومسوه ا زينوا هلم السجود هلمفزينوا ملريديهم حلق رؤوسهم هلم، كم

، ولعمر اهلل إن هو وضع الرأس بني يدي الشيخ :بغري امسه، وقالوا
وكل هذا يف  .(3)السجود هلل تعاىل هو وضع الرأس بني يديه سبحانه(

 ال جيوز ، فهذا النو، من العبادات اليتب والتعظيمسجود التعبد والتقر
عباد ، وال جيوز ألحد أن يسجد صرفها لغري اهلل تعاىل، فالسجود كله 

 .ألحد، مهما كان  هذا األحد
وأما تقبيل األرض ووضع الرأس وحنو ) :قال ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل 

، فال جيوز، وبعض امللوك السجود مما يهعل قدا  بعض الشيوخذلك مما فيه 
 الرجل منا يلقى :×بل ال جيوز االحنناء كالركو، أيضا، كما قالوا للنيب 

نا وتقربا ، وأما فعل ذلك تدي(4)(.. احلديث.،(ال) :قال ؟أخاه أينحين له

                                                 

 .145النساء:  (1)
 .(1/352) :مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني (2)
 .118: ـص الطب النبوي البن القيم (3)
 تقد  خترجيه. (4)
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، ثل هذا قربة وتدينا فهو ضال مهرت، ومن اعتقد مفهذا من أعظم املنكرات
، فإن له أن هذا ليس بدين وال قربة، فإن أصر على ذلك استتيب بل يبني

  .(1)تاب وإال قتل(
عند الكرباء من الشيوخ  أسوأما وضع الر) :وقال ابن تيمية أيضا

زا، فيه بني األئمة يف ، فإنه مما ال نوغريهم، أو تقبيل األرض وحنو ذلك
 .(2)، بل جمرد االحنناء بالظهر لغري اهلل عز وجل منهي عنه(النهي عنه

وحجر  اخلليل وغريهما من  ×وحجر  نبينا ) :وقال أبو العباس أيضا 
وال التمسح بها  ،يستحب تقبيلها ، اليت فيها نيب أو رجل صاحل الاملدافن

 .(3)، وأما السجود لذلك فهو كهر(باتهاق األئمة، بل منهي عن ذلك كله
د فمن سج ،من خصائص اإلهلية السجودف) :وقال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل

 .من الكهرأي وهو نو،  .(4)(هفقد شبه املطلوق به لغري
)فاإلله هو الذي يأهله القلب بكمال احلب والتعظيم  :وقال ابن تيمية 

، ومن املعلو  أن الذبح اإلكرا  واخلوف والرجاء وحنو ذلكواإلجالل و
.. عبادات جتمع بني اخلضو، واخلوف .والنذر والسجود والركو، والطواف

، وإذا ادات هلل وحده فهذا إميان وتوحيدفإذا صرفت هذه العب ،واإلجالل
 تعاىل شرك فالسجود لغري اهلل :وعليه .(5)ذا كهر وتنديد(صرفت لغريه فه

                                                 

 .(1/56) :الهتاوى الكربى البن تيمية (1)
 .55: ـزيار  القبور واالستنجاد باملقبور ص (2)
 .(2/440) :الهتاوى الكربى البن تيمية (3)
 .137: ـاجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف ص (4)
 .(5/161) :الهتاوى الكربى البن تيمية (5)
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انضم إليه اعتقاد الربوبية فيمن سجد له فقد  ، فإذايناقض توحيد العباد 

ڱ  ڱ  چ،  تعاىل يف الربوبية أيضازاد على ذلك أنه أشركه مع  اهلل

ا وإن سجدنا إنن :واحذر ممن يقول، (1)چں  ں  ڻ    ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀ
السجود لغري اهلل  :، فقلوحية وإكراما، إال أننا ال نتعبد هلم بالسجود للكبار

، فليس ىل ال جيوز مطلقا يف هذه الشريعة، ملا قدمناه من األدلة والنقولتعا
ن موجودا ، وهو وإن كاسجود وحية وإكرا  :شيء امسه ×يف شر، النيب 

رر أن شر، من ، وقد تقيف شريعة نيب اهلل يوسف، إال أنه قد نسخ يف شرعنا
، وقد رأيت فيما ا باالتهاق إن ورد نسطه يف شرعناقبلنا ليس بشر، لن

لقرب، كما يسجد هلل تعاىل يف رأيت صور  فيها بعض الناس قد سجد ل
، الصال ، فقف شعر رأسي من قبح هذا األمر، وفداحة كهر هذا الساجد

، فيا قبل أن ميوتن مل يتداركه برمحته وكيف سيقابل اهلل تعاىل يو  القيامة إ
 ،، والعباد  حق حمض صرف هلل تعاىلاعلموا أن السجود عباد  :أيها الناس

، ومن سجد لغري اهلل من اخللق أيا كان هذا املطلوق ال جيوز صرفها ألحد
 ،اإلسال  من عنقهتعاىل سجود تعبد وتقرب فقد أشرك وكهر وخلع ربقة 

املوت، وال حول وال قو  إال واهلل أسأل أن يتوب على من يهعل ذلك قبل 
 باهلل العلي العظيم.

                                                 

 .40النور:  (1)
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، وهي دعاء االضطرار، وهي االستغاثة :ومما يتهر، على هذه القاعد  أيضا
 ،  فيها قريب من الكال  يف الدعاء، ألنها من الدعاء، والكالطلب الغوث

 :وقد قسمها أهل العلم إىل أقسا 
، وهو األعمال وأكملها من أفضل ، وهذااالستغاثة باهلل عز وجل :األول 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :دأب الرسل وأتباعهم كما قال تعاىل

بربه يو   ×وقد استغاث النيب ، (1)چپ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ
ويستغيث حتى سقط رداؤه بدر رافعا يديه وما زال يدعو ويستنصر بربه 

 .(2)عن منكبيه
القادرين على  احلاضرين أو باألحياء غري ،االستغاثة باألموات :الثاني 

، ألنه ال يهعله إال من يعتقد أن هلؤالء تصرفا خهيا يف اإلغاثة، فهذا شرك

ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     چ  :الكون، فيجعل هلم حظا من الربوبية  قال تعاىل

 .(3)چٴۇ  ۋ
ء احلاضرين القادرين على اإلغاثة، فهذا جائز ال االستغاثة باألحيا :الثالث
: ، قال تعاىللى هذا املعنى من العباد  يف شيءاالستغاثة ع، وليست بأس به

فاألموات ال جيوز  :وعليه، (4)چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ چ
                                                 

 .9األنهال:  (1)
باب اإلمداد باملالئكة يف غزو  بدر، رقم: اجلهاد والسري، ، كتاب مسلمأخرجه  (2)
(1763). 
 .62النمل:  (3)
 .15القصص:  (4)
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إما أن يكون حاضرا قادرا وإما،  :االستغاثة بهم مطلقا، وأما احلي فال خيلو
، االستغاثة به فيما يقدر عليه فقط، فإن كان حيا حاضرا قادرا فال بأس بال

، ومن عجائب ما مسعت ب أو العاجز فال يستغاث به مطلقاالغائوأما 
، وهو يطوف  من بعض البالد ااجماور  يف مكةورأيت أني رأيت رجال

، وهو ، ويكرر ذلكيا علي، يا حسني :ويقول بصوت يسمعه القريب منه
وانصرف عين وهو يردد  ،بكالمي ، فكلمته يف ذلك ولكنه مل يأبهيبكي
ليس له ، وهلل من السوء واخلذالن، يف مكة وهو يطوفنظر محاك ا، فاذلك

، فال يقبل من ذلك إال الغربة والتعب، ألن التوحيد أساس قبول العمل
عن عبداهلل بن عباس رضي ف، ن العمل إال ما صاحبه توحيد صحيحاهلل م

ني أعلمك  يا غال  إ) :يوما فقال ×كنت خلف النيب  :اهلل عنهما قال
، تعرف على اهلل يف احهظ اهلل حيهظك، احهظ اهلل جتده جتاهك :كلمات

وإذا استعنت فاستعن  ،إذا سألت فاسأل اهلل  ،الرخاء يعرفك يف الشد 
باهلل، واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينهعوك بشيء مل ينهعوك إال 
بشيء قد كتبه اهلل لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضروك إال 

رواه  (قد كتبه اهلل عليك، رفعت األقال  وجهت الصحفبشيء 
 إنه) :، ويف احلديثاملدد ال يطلب إال من اهلل تعاىل، فالغوث و (1)الرتمذي

                                                 

، وقال: )هذا (2516، باب رقم: )صهة القيامة والرقائق والور، ، أبوابسنن الرتمذي (1)
 حديث حسن صحيح(.

 قال األلباني: )صحيح(. 
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فدعاء املوتى واالستغاثة بهم  ،(1) (ال يستغاث بي وإمنا يستغاث باهلل تعاىل
كل ذلك من الشرك األكرب املنايف  وتهريج الكربات ،والشدائد ،امللماتيف 

، فإن هذا األمر من كبار مسائل ، وال عذر ملن فعله باجلهلألصل الدين

ہ  ہ  ھ   چ :،  وقال تعاىلعتقاد اليت ال يعذر فيها باجلهلاال

معلو  حرمتها من الدين  بل إن االستغاثة بغريه جل وعال, (2)چھ
من جعل بينه وبني اهلل وسائط يدعوهم ) :قال يف اإلقنا، ،بالضرور 

ألن هذا كهعل عابدي األصنا   .(3)(ويتوكل عليهم ويسأهلم كهر إمجاعا

 :وقال أبو العباس ابن تيمية، (4)چک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳچ :قائلني
وإن أراد بالواسطة أنه ال بد  من واسطة يتطذها العباد بينهم وبني اهلل يف )

سطة يف رزق العباد ونصرهم املضار مثل أن يكون واجلب املنافع ودفع 
لشرك  الذي كهر ، يسألونه ذلك ويرجعون إليه فهذا من أعظم اوهداهم

ختذوا من دون اهلل أولياء وشهعاء، جيتلبون بهم ، حيث ااهلل به املشركون
 .(5)، ويدفعون بهم املضار لكون الشهاعة مل يأذن بها اهلل تعاىل(املنافع

                                                 

اهليثمي يف (، و5780) :، رقم(4/568) :جامع املسانيد والسننأخرجه ابن كثري يف  (1)
ورجاله رجال (، وقال: )17276) :، رقم(10/159) :جممع الزوائد ومنبع الهوائد

 (.الصحيح غري ابن هليعة، وهو حسن احلديث
 .55األعراف:  (2)
  .(4/297) :اإلقنا، يف فقه اإلما  أمحد بن حنبل (3)
 .3الزمر:  (4)
 .20: ـالواسطة بني احلق واخللق ص (5)
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املطلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، استغاثة املطلوق ب واحلقيقة أن
، فاملدد والغوث وكاستغاثة املسجون باملسجون، كما قاله بعض السابقني

، ب هذه األمور إال من اهلل تعاىلواالستنصار والرهب والرغب ال تطل
، فال يعرف عن أحدهم حرف بة والسلف الصاحلوهذا منهج الصحا

، قال أبو العباس ابن تيمية رمحه اهلل اهلل تعاىل حد يف االستغاثة بغريوا
امليت والغائب نبيا كان أو غريه من احملرمات سؤال  :بل نقول) :تعاىل

وال فعله أحد من  ،وال رسوله ،، مل يأمر اهلل بهاملنكر  باتهاق أئمة املسلمني
، وال استحسنه أحد من أئمة وال التابعني هلم بإحسان ،الصحابة
فإن أحدا منهم ما  ،وهذا مما يعلم باالضطرار من دين املسلمني .(1)املسلمني

يا سيدي فالن  :مليت به تر   ـ أو عرضت له حاجة ـ إذا نزلتكان يقول 
، كما يقول بعض هؤالء املشركني  ملن حسبك، أو اقض حاجيت أنا يف
 ×، وال أحد من الصحابة استغاث بالنيب هم من املوتى والغائبنييدعون

، وقد  عند قبورهم وال إذا بعدوا عنهاوال بغريه من األنبياء ال ،بعد موته
ا  يف مقابلة املشركني يف القتال، ويشتد واقف العظكانوا يقهون تلك امل

حد منهم بنيب وال غريه يستغث أ، ومع هذا مل البأس بهم ويظنون الظنون
كانوا يقصدون  وال ،، بل وال أقسموا مبطلوق على اهلل أصالاملطلوقنيمن 

وال الصال  عندها، وقد بني أبو العباس رمحه اهلل  ،األنبياءالدعاء عند قبور 
وذلك أن  :، فقالدور كبري يف إضالل الناس يف ذلك تعاىل أن  الشياطني هلا

، ورمبا أو ميت، تتمثل له الشياطني ،بغائب من الناس الذين يستغيثون
                                                 

 .(1/194) :جممو، الهتاوى (1)
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ورمبا قضت له أحيانا بعض  ،ه، ورمبا كلمتكانت على صور  ذلك الغائب
، وهذا مما جرى لغري واحد فينبغي أن حوائجه، كما تهعل شياطني األصنا 

 .(1) يعرف
التوكل، وهو اعتماد القلب على الرب  :ومما يتهر، على هذه القاعد  أيضا

وب، وتهويض األمور إليه سبحانه يف وحصيل احملبوب املرغ ،جل وعال
 :، وقد قسمه أهل العلم إىل أقسا املرهوبوالكهاية من املكره 

وهو  ،وهو من متا  اإلميان وعالمة صدقه، التوكل على اهلل تعاىل :األول

                 ی  ی  ی  جئ  حئچ: ، كما قال تعاىلواجب ال يتم اإلميان إال به

واهلل تعاىل كاف  (3)چڇ  ڇ  ڍ  ڍچ :وقال تعاىل (2)چمئ

  .(4)چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھچ :، قال تعاىلمن توكل عليه
أو دفع مضر ،  ،لى ميت يف جلب منهعة، بأن يعتمد عتوكل السر :الثاني

، ألنه ال يقع إال  من يعتقد أن هلذا امليت تصرفا خهيا يف فهذا شرك أكرب
أو  ،و ولياأ ،توكل عليه نبيا، وال فرق يف ذلك بني أن يكون املالكون

  .طاغوتا عدوا هلل تعاىل
لو مرتبته ، مع الشعور بععلى الغري فيما يتصرف فيه الغري التوكل :الثالث

، فهذا عتمد عليه يف وحصيل املعاش وحنوه، مثل أن يواحنطاط مرتبة املتوكل
                                                 

 .(1/91): جامع املسائل البن تيمية (1)
 .23املائد :  (2)
 .12إبراهيم:  (3)
 .3الطالق:  (4)
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وقو  االعتماد عليه، أما لو اعتمد  ،من الشرك األصغر لقو  تعلق القلب به
يده  فإن  ذلك على وأن اهلل تعاىل هو الذي قدر ،عليه على أنه جمرد سبب

 .ل عليه أثر صحيح يف حصول املقصود، إذا كان للمتوكذلك ال بأس به
التوكل على الغري فيما يتصرف فيه هذا الغري حبيث ينيب غريه يف  :الرابع

ة اجلواز ، وأدلفهذا ال بأس به، وهو مبعنى الوكالة ،أمر جتوز فيه النيابة
، فال عمل القلبفالتوكل عباد  ألنه من ، واضحة من الكتاب والسنة

، ولكن اهلل تعاىل جيري على اهلل وحده يف حصول كل مطلوب يتوكل إال
، فاهلل هو يوصله ملن يريد من عباده جل وعالعلى يد بعض العباد الرزق ف

ون يف كونه إال ما يريده ، فال يكوحده مهتاح األمور وزمامها الذي بيده

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      چ :، قال تعاىلجل وعال

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   

اللهم ) :ويف احلديث, (1)چڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀپ  پ  پ   ڀ  ڀ
لو أنكم توكلون على اهلل ) :ويف احلديث .(2) (لك أسلمت وعليك توكلت

 .(3) (حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري تغدو مخاصا وتروح  بطانا

                                                 

 .174-173آل عمران:  (1)
 (.6317، كتاب الدعوات، باب الدعاء إذا انتبه باليل، رقم: )البطاريأخرجه  (2)
، كتاب الزهد، ابن ماجهو، (33) :( يف الزهد، باب رقم2345) :رقمرواه الرتمذي ب (3)

  .(هذا حديث حسن صحيح)قال الرتمذي: (، 4164) :التوكل واليقني، رقم باب
 قال األلباني يف تعليقه عليهما: )صحيح(.
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 ينايف األخذ باألسباب واعلم رمحك اهلل تعاىل أن التوكل الشرعي ال 
ويف  .(1)(اعقلها وتوكل) :، ويف احلديثاملشروعة، بل األخذ بها من التوكل

، وهو سيد املتوكلني .(2)(رأسه املغهرمكة وعلى  ×دخل النيب )  :احلديث

ى    ائ    ىې  ې  ېۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ         ۉ      ېچ :وقال تعاىل

ۆ  ۈ    ۆۇ  ۇ  ڭۓ    ڭ   ڭ     ڭچ :وقال تعاىل ،(3)چائ  ەئ

، فمن حيصىوالتوكل على اهلل تعاىل له من الهوائد ما ال  ،(4)چۈ
بة عظيمة مهمة من مراتب به العبد مرتأن التوكل على اهلل حيقق  :ذلك

 .العبودية

ہ  چ :تعاىل قالكل عليه وحده سبب للكهاية واحلهظ،  أن التو :ومنها 

وأنها من  ،وقال تعاىل بعد ذكر أمر النجوى، (5)چہ  ہ  ھ  ھ  ھ

ۉ  ې     ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ     چ :الشيطان

                                                 

 :املستدرك واحلاكم يف ،(61) :( يف صهة القيامة، باب رقم2519) :رقم رواه الرتمذي (1)
 (.633: )، والقضاعي يف مسند الشهاب(3/623)
 قال األلباني: )حسن(. 
 ،(1846، كتاب احلج باب دخول احلر  ومكة بغري إحرا ، رقم: )البطاريأخرجه  (2)
 (.1357) :رقم ،باب جواز دخول مكة بغري إحرا  ،مسلم يف احلجو
 .129التوبة:  (3)
 .97يوسف:  (4)
 .3الطالق:  (5)
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 ،وإذا محي الوطيس بني األنبياء وأممهم, (1)چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۇئوئ  وئ
فإن األنبياء يهزعون إىل  والرجم ،والطرد ،د من األمم بالقتلوحصل التهدي

يستكهي به العبد من كيد عدوه،  ألنه من أعظم ما ،التوكل على اهلل تعاىل

ڦ  ڄ  ڄ  چ: لسان مجع من رسله بعد أن هددهم قومهم لىقال تعاىل ع

 :وقال هود لقومه بعد أن قالوا له, (2)چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ

ڄ     ڄٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿ

 :وقال نوح لقومه، (3)چچ    چ  چ  ڇ  ڇ  چڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ

ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ             ڀ         ڀ   ٺ  ٺ  چ

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڄ  ڄ  ڄ  چ ×:وقال لنبيه , (4)چڦ     ڦ    ڦ  ڄ ڤ  ڦ 

 .(5)چچ  ڇ  ڇ  چڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

، ه من أعظم أسباب النصر على العدوأن التوكل  على اهلل وحد :ومنها

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڍچ  چ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇچ :كما قال تعاىل

                                                 

 .10ااجمادلة:  (1)
 .12إبراهيم:  (2)
 .56-54هود:  (3)
 .71يونس:  (4)
 .48األحزاب:  (5)
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اهلل فالنصر للمتوكلني على , (1)چڑ  ڑ  ک  ک  ژڈ  ڈ   ژ
: أو احلجة والربهان كما قال تعاىل ،سواء النصر بالسيف والسنان تعاىل

ڤ  ڤ  ڦ    ڤٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ

 .(2)چڦ

يعان العبد أن التوكل على اهلل وحده من أعظم األسباب اليت بها  :ومنها

چ  چ  چ  چ: ، كما قال تعاىل عن الرسلعلى الصرب على الضراء

: ولذلك مجع اهلل تعاىل بينهما فقال ،(3)چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڇڇ

 .(4)چجب  حب  خب  مب  ىبچ

د كمال العزمية على أن التوكل من األسباب اليت بها يرزق العب :ومنها 

ڦ  چ :، كما قال تعاىلوفيق يف حصول املراد وبلوغ األرب، والتالعمل

 .(5)چڃ  ڃ  ڃ  چ  ڃڄ   ڄ  ڄ  ڄ

يستطيعها العبد إال بالتوكل على اهلل أن عباد  اهلل تعاىل ال تنال وال  :ومنها

والتوكل من  ،(1)چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ  :وحده كما قال تعاىل

 .(2)چڳ  ڳ  ڱچ  :قوله تعاىل ، ويوضح ذلك االستعانة

                                                 

 .160آل عمران:  (1)
 .11إبراهيم:  (2)
 .12إبراهيم:  (3)
 .42النحل:  (4)
 .159آل عمران:  (5)
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، فقال يف السلم مع يف سائر أحواله ×أن التوكل قد أمر به النيب  :ومنها

 :ويف العباد  قال ،(3)چی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئچ :العدو

ٺ  ٺ  چ :ويف مقا  الدعو  والصد، باحلق قال ،چڳ  ڳ  ڱچ

: املشاور  يف األمر قال عدويف مقا  العز  ب، (4)چٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٿٿ

ويف مقا   الكف عن الكهار وأهل النهاق بعد ، (5)چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄچ

 ويف مقا ، (6)چڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ :وعد  االستجابة قال ،الدعو 

گ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  چ :العباد  اجلماعية قال

التوكل ، مما يهيدك إفاد  قطعية أن وغري ذلك كثري، (7)چڱ  ڱ  ں
أو لقرب ال ينهع  ،، فكيف بعد ذلك يصرف مليتمن مراتب العباد  العالية

ثم يأتي  ؟أو غائب ،أو حجر ،، أو كيف يتوكل العاقل على شجريضروال 
إذا مل يرد اهلل له وجيادل يف جواز التوكل عليه، تاهلل إنه العقل البشري 

، فنسأل اهلل تعاىل ل يتطبط يف ظلمات اجلهل والعمايةفال يزا اهلداية والنور
 .ر التوحيد اخلالص والعمل الصاحلأن ينري قلوبنا وعقولنا بنو

                                                                                                                        

 .5الهاوحة:  (1)
 .123هود:  (2)
 .61األنهال:  (3)
 .79النمل:  (4)
 .159آل عمران:  (5)
 .48األحزاب:  (6)
 .219-217الشعراء:  (7)
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  :اخلوف، وقد قسمه أهل العلم إىل أقسا  :ومما يهر، عليها أيضا
والغرق وهذا ال  خوف طبيعي كطوف اإلنسان من السبع والنار :األول

ڻ  ڻ  چ  :، قال تعاىل عن موسى عليه الصال  والسال يال  عليه العبد

 .(2)چپ  پ  ڀ  ڀچ :وقال تعاىل عنه، (1)چڻ   ڻ  ۀ
أو الوقو،  ،ترك واجباخلوف  الطبيعي الذي حيمل صاحبه على  :الثاني

أو الوقو، يف  ،، ألن ما كان سببا لرتك الواجباتيف احملر ، فهو حرا 

ائ  ەئ  ەئ  وئ    ائى   چ :، وعلى ذلك قوله تعاىلاحملرمات فهو حرا 

 .(4)چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ        ڤچ  :وقال تعاىل، (3)چوئ     ۇئ                 ۇئ
املعاصي والتزا  الواجبات،  لى تركاخلوف الذي حيمل صاحبه ع :ثالثال 

 احلامل على ، وينافيه األمن من مكر اهللفهو خوف مأمور به أمر وجوب
 .اجلرأ  على املعصية

القنوط من روح اهلل تعاىل اخلوف الذي حيمل صاحبه على  :رابعال 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ :، قال تعاىلورمحته، فهو خوف حمر ، من أشد احملرمات

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ :وقال تعاىل ،(5)چٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ

                                                 

 .18القصص:  (1)
 .21الشعراء:  (2)
 .13التوبة:  (3)
 .175آل عمران:  (4)
 .87يوسف:  (5)
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منا حيمله على الوقو، يف فال جيوز للعبد أن يأمن أ، (1)چچ  چ
ليأس والقنوط من رمحة ، وال جيوز له أن خياف خوفا حيمله على ااملعصية

 .اهلل تعاىل
ليت ال جيوز صرفها إال ، وهذا من مجلة العبادات اخوف التعبد :امساخل 

 .اهلل شرك أكرب هلل تعاىل، وصرفه لغري
خياف وليا بعيدا ، أو خياف من صاحب القرب ، كأنخوف السر :ادسالس 

، كما عنه ال يؤثر فيه، لكنه خيافه خمافة سر، فهذا أيضا من الشرك األكرب

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  :قال تعاىل عن قو  هود أنهم قالوا له

 :ملا هدده قومه بآهلتهم وقال تعاىل عن خليله إبراهيم، (2)چپ

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  چ

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې    چ :وقال تعاىل عنه، (3)چی   جئ

، أنهم الكهار واملنافقني وأهل اإلرجاف وهذا دأب ،(4)چې  ې  ې

ڈ  چ :خيوفون املؤمنني منه هو دون اهلل تعاىل كما قال تعاىل

، أن اهلل تعاىل أمر به يهيد أن اخلوف من العباد ومما ، (5)چژ  ژ  ڑ

                                                 

 .56احلجر:  (1)
 .54هود:  (2)
 .81األنعا :  (3)
 .80األنعا :  (4)
 .36الزمر:  (5)
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وقال  ،(1)چگ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ :فقال

ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئ   چ :تعاىل

 ،وال يأمر اهلل تعاىل وال ميدح  من األقوال، (2)چەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ

     وئ  وئائ  ەئ  ەئ  چ :، قال تعاىلالعتقادات إال ما هو عباد وا ،واألعمال

 بل علق عليه، (4) چٹ  ڤ  ڤ        ڤچ :وقال، (3)چۇئ                 ۇئ
 وف من اهلل وحده له، واخلاإلميان هنا، فدل على أنه العبادات املهمة

، (5)چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ  :، قال تعاىلمثرات جليلة، منها دخول اجلنة

 .(6)چائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئچ :تعاىل وقال

 :، قال تعاىلوالتوفيق للههم والعمل ،واال دكار ،االنتها، بالوحي :ومنها

ەئ  ەئ  چ :وقال تعاىل, (7)چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻچ

                                                 

 .16السجد :  (1)
 .205األعراف:  (2)
 .13التوبة:  (3)
 .175 آل عمران: (4)
 .46الرمحن:  (5)
 .40النازعات:  (6)
 .103هود:  (7)
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ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ :وقال تعاىل، (1)چوئ

 .(3)چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ېچ ,(2)چۇ

ڃ   ڃ    ڄ  ڄچ :، قال تعاىلليو  املعاد والوقاية من أهواله االستعداد :ومنها

 :وقال تعاىل، (4)چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ       ڇ   ڇ      ڇ  ڍ  ڍ

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ :وقال تعاىل، (5)چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆچ

ې  چ :وقال تعاىل، (6)چڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ

ې     ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  

 .(8)چٺ  ٺ پ  ڀ       ڀ   ڀ  ڀ       چ  :وقال تعاىل ,(7)چۇئ

ويف  ،وعند املوت ،يف الدنياوتبديل اخلوف أمنا  ،التمكني يف األرض :ومنها

ڱ  ڱ         ں  ں     ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱچ :، قال تعاىلاآلخر 

(9)چڻ  ڻ
 :وقال تعاىل، (1)چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ :وقال تعاىل ,

                                                 

 .10األعلى:  (1)
 .11يس:  (2)
 .51األنعا :  (3)
 .11-10اإلنسان:  (4)
 .50النحل:  (5)
 .21الرعد:  (6)
 .57اإلسراء:  (7)
 .7اإلنسان:  (8)
 .14إبراهيم:  (9)
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پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  چ  :تعاىل

يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت   چ :وقال تعاىل، (2)چٿ           ٿ

ی   چ  :، قال تعاىلاالنكهاف عن املعاصي، (3)چحت  خت  مت     ىت  يت

ٿ        ٿ     ٿ چ :وقال تعاىل، (4)چی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ      يئ    جب

ں  ڻ  چ :وقال تعاىل عن التقي من ابين آد ، (5)چٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ 

، (6)چھ    ھ  ھ   ے  ے  ھڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ
، وعن جابر بن عبداهلل  رضي اهلل من اهلل تعاىل منعه من قتل أخيه فطوفه

كنا إذا  :حتى إذا كنا بذات الرقا، قال ×مع رسول اهلل  أقبلنا :عنه قال
شركني ، فجاء رجل من امل×أتينا على شجر  ظليلة تركناها لرسول اهلل 

، فقال فاخرتطه ×، فأخذ سيف نيب اهلل وسيف رسول اهلل معلق بشجر 
اهلل مينعين ) :قال ؟فمن مينعك مين :فقال (،ال) :قال ؟أختافين :لرسول اهلل

وعن  .(7)فأغمد السيف وعلقه ×فتهدده أصحاب النيب  :قال (،منك

                                                                                                                        

 .55النور:  (1)
 .30فصلت:  (2)
 .13األحقاف:  (3)
 .12امللك:  (4)
 .13الزمر:  (5)
 .28املائد :  (6)
مسلم يف (، و4136، كتاب املغازي، باب غزو  ذات الرقا،، رقم: )لبطاريأخرجه ا (7)

 (.843) :رقم ،باب صال  اخلوف ،صال  املسافرين وقصرها
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اقتلوا احليات ) ×:قال رسول اهلل  :عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال
حديث أظنه ويف احلديث اآلخر  ـ  .(1)(مينكلهن فمن خاف ثأرهن فليس 

 .(2)(من ترك احليات خمافة طلبهن فليس منا)  ـ ابن عباس رضي اهلل عنهما
، ومن توحيد اهلل تعاىل بهافاخلوف من العبادات اليت جيب  :وباجلملة

 .جل وعال فقد وقع يف الشرك األكربصرف خوف التعبد لغريه 
طمع اإلنسان يف أمر  وهوالرجاء،  :هر، على هذه القاعد  أيضاتومما ي

، ألن الرجاء املتضمن للذل واخلضو، ال قريب املنال، وهو من العبادات
، ويكون من الشرك لغري اهلل تعاىل من الشرك وصرفه ،يكون إال هلل تعاىل
، وأما رجاء العبد يف أمر أمر ال يقدر عليه إال اهلل تعاىلاألكرب إذا كان يف 
، بال ذل له تعاىل وضعه من أسباب حصول املرادأن اهلل  يقدر عليه باعتبار

فالرجاء الصادر من عباد القبور  :وعليه ،وال خضو، فال بأس به
ألنه مل يرجه يف وحقيق مراده إال العتقاده أن  ،ألصحابها من الشرك األكرب

له تصرفا خهيا يف الكون، والرجاء الصادر من عباد األوثان ألوثانهم من 
، فهم إمنا ه األوثان عاجز  عن وحقيق مرادهمألن هذ ،كربالشرك األ

                                                 

 :( يف األدب، باب يف قتل احليات، والنسائي5261)( و5249) :أبو داود رقمرواه  (1)
 .يف اجلهاد، باب من خان غازيا يف أهله (6/51)

قال األلباني يف تعليقه على أبي داود: )صحيح(. وقال أمين صاحل شعيب يف تعليقه على 
 جامع األصول: )إسناده ضعيف(.

 ، رقم:(1/230) :أمحدو ( يف األدب، باب يف قتل احليات،5250) :رقمرواه أبو داود،  (2)
  .(11801، رقم: )(11/301) :كبرياملعجم ال، والطرباني يف (2037)

  قال األلباني: )صحيح(.
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، وهي ىند اهلل تعاىل وتقربهم إليه زلهعبدوها يرجون منها أن تشهع هلم ع
شجار واألحجار من الشرك ، فرجاء األصنا  واألال تقدر على ذلك

، بل وقد يكون الرجاء فيما يقدر عليه العبد من الشرك األكرب األكرب
فاهلل هو ، ب الراجي من الذل واخلضو، للمرجويف قلحبسب ما يقو  

أن ال يصاحبه  :ء الغري مشروط  بشرطنياملرجو وحده ال شريك له، فرجا
، وقد مسعت رجال يقول  خضو،، وأن يكون فيما يقدر عليهذل وال

، وهذا ال جيوز ألن رجاء التعبد أرجوك بكل معاني الرجاء يف قليب :آلخر
ان ، فعباد األوثوالتقرب ال يكون  إال هلل تعاىل واخلضو،والذل واالستكانة 

وكل  ،والتمكني ،واحلهظ ،والشهاعة، والعز ،يرجون من أوثانهم النصر
 .من الشرك األكربهذا 

، فإن لصويف لشيطه الذي يتعلم على يديهومن صوره أيضا رجاء املريد ا 
 .ال جيوز رجاؤه إال من اهلل تعاىلاملريد يرجو من شيطه ما 

سحر  يف استكشاف ما هو ومن صوره أيضا رجاء من يأتي إىل الكهان وال 
، فإنه يأتيهم وكله رجاء يف معرفة الرزق واحلال يف املستقبل ، يفمن  الغيب
عني الشرك األكرب، ا له ما هو من الغيب الذي سيأتيه، وهذا هو أن يكشهو

 .وال شك يف ذلك
األمراء وامللوك  كون من أتبا،الرجاء العظيم الذي ي :أيضا ومن صوره 

 ،والنصر ،والغنى ،والسالمة ،، فإنهم يرجون منهم احلهظواملصاحبني هلم
ى إن التابع هلم ، حتا بكامل الذل واخلضو،وتيسري األمور رجاء مصحوب

صهات ما ال يصح إطالقه على يضهي عليهم من ال يف كثري األحيان
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وحركاتهم إذا كانوا ارهم ، كما هو واضح يف كثري من أشعخملوق
، وقد تعدى ببعض األتبا، احلال حتى صار حبضرتهم، وهذا ال جيوز البتة

، ويعادي من أفسق الناس وأكهرهم منوإن كان  يوالي من يوالي أمريه
، فاختلت عنده موازين وإن كان  من أعلم الناس وأصلحهم يعادي أمريه

ال حول ، وبة والرجاءده قبل ذلك ميزان احملألنه اختل عن ،الوالء والرباء
 ،جورهم ، وصار كثري من األتبا، يسكت عنوال قو  إال باهلل العظيم

عليه صهو ، ألن توجيههم ونصحهم  يكدر وخمالهاتهم ،وبغيهم ،وظلمهم
نهم أكثر مما يرجو من اهلل تعاىل، ، فصار يرجو مما كان يرجوه من دنياهم

الشرك  ،(1)يف براثنلوقو، ، وال يسلم صاحبه من اوهذا كله خمل بالتوحيد
، ولذلك فالسالمة التباعد عنهم واحلذر من الوقوف عند األكرب أو األصغر

، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وإيصال التوجيهأبوابهم إال للنصح و
الذين ال يقدرون على إيصاهلا هلم، والسالمة ال يعدهلا حوائج احملتاجني 

، فيبقى  بد من مراعاته ومراقبته دائماال، وألن الرجاء عمل قليب فشيء

يت    چ :، قال تعاىلاسبا هلا  فيما يصدر منه من رجاءالعبد الناصح لنهسه حم

 :وقال تعاىل، (2)چجث            مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس

                                                 

واملطلب ظهر ، مبنزلة األصابع من اإلنسان من السبا، والطري هيو الرباثن مجع برثن:  (1)
 قال امرؤ القيس: ، يقال: كأن براثنه األشايف ،أظهار خمالب األسد، وقيل هي: الربثن
  .رـــا ينعهـنه مـا برثـرافع        راــا ماهـب خهيــوترى الض     

 .(15/122) :تهذيب اللغة، و(5/2078) :الصحاحانظر 
 .110الكهف:  (2)
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ې  ې     ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  چ

وقال ، (2)چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچ :وقال تعاىل، (1)چۇئ  ۇئ

وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی                 چ :تعاىل

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ    وئ  ۇئ  چ  (3)چی  ی  ی

ې   ې  ى  ى  ائ      ائ   چ :وقال تعاىل، (4)چۇئ

 :، ويف احلديثوالرغب هو الرجاء، والرهب هو اخلوف، (5)چەئ  ەئ
 :قال ؟(كيف جتدك) :على رجل وهو يف املوت فقال له ×دخل النيب 

ال جيتمعان ) ×:، فقال رسول اهلل وأخاف ذنوبي ،أرجو اهلل يا رسول اهلل
 ،(6)(أعطاه اهلل ما يرجوه وأمنه مما خياف يف قلب عبد يف مثل هذا املوطن إال

م إني أسلمت نهسي إليك، الله) :ومن دعائه عليه الصال  والسال 
، رغبة وجهي إليك، وأجلأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليكووجهت 

                                                 

 . 57اإلسراء:  (1)
 .104النساء:  (2)
 .21األحزاب:  (3)
 .9الزمر:  (4)
 .90األنبياء:  (5)
(، وابن ماجه كتاب الزهد، باب ذكر 983رواه الرتمذي، أبواب  اجلنائز، باب رقم: ) (6)

(، 6874) :، رقم(13/293)ه: مسند(، والبزار يف 4261املوت واالستعداد، رقم: )
 .(10834والنساءي، ما يقول املريض اذا قيل له كيف جتدك، رقم: )

 قال األلباني: )حسن(.
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حال تدل على الباعث  (رغبة  ورهبة) :فقوله ،(1) (.. احلديث.ورهبة إليك
، فال ترج فعلت ذلك ألنين أرجوك وأخاف منك ، أي أنين إمناعلى ذلك

وهو  ،وبيده كل شيء ،أيها العبد إال اهلل تعاىل فإنه وحده مالك امللك
، فامللوك إمنا وصلوا للملك ملا أعطاهم اهلل تعاىل النافع الضار املعطي املانع

أو  ،، والعزيز يف مالهاملتهضل عليهم بامللك وال ترجهم فارج ،امللك
فارج من أعطاهم  أو علمه إمنا وصل هلذه العز  ملا آتاه اهلل ذلك ،منصبه

ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک    ڎ  ڈ      ڈ               چ، العز  وال ترجهم

، (2)چڱ       ں  ں         ڻ   ڻ    ڱڱ     ڱ  ڳک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ
املطلوق فاهلل هو مالكه احلقيقي، وهو  فكل شيء تطلعت له نهسك عند

ه وال ترج املطلوق الضعيف ، فارج من أعطاالذي أعطاه هذا املطلوق
ف رجاءنا إال له وحده على أن ال نصر، فنسأل اهلل تعاىل أن يعيننا العاجز

ال شريك له، فالقلوب تطمح، والنهوس ضعيهة، وحب العاجلة من 
جتاوز هذه العقبات إال اهلل ، وال معني على  طبعنا، والشيطان  لنا باملرصاد

ونعوذ  ،ونعوذ به من فتنة شهو  املناصب ،، فنعوذ باهلل من فتنة املالوحده
، الهنت كلها ما ظهر منها وما بطن ونعوذ به من، من فتنة حب  العاجلة به

 . املستعان وعليه وحده التكالنواهلل

                                                 

(، 247الوضوء، باب فضل من بات على الوضوء، رقم: )، كتاب لبطاريأخرجه ا (1)
 (.2710) :رقم ،باب ما يقول عند النو  وأخذ املضجع ،مسلم يف الذكر والدعاء والتوبةو
 .26آل عمران:  (2)
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االستعانة، وهي طلب العون، وقد قسمها العلماء  :ومما يتهر، عليها أيضا
  :إىل أقسا 

، وهي االستعانة املتضمنة لكمال الذل من االستعانة باهلل تعاىل :األول
، فهذه ال تكون إال هلل لربه، وتهويض األمر إليه، واعتقاد كهايته العبد

ما حقه التأخري  فقد ، (1)چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ  :تعاىل، قال تعاىل
، وعلى هذا إلفاد  االختصاص، أي ال نستعني إال بك، وال نستعني بغريك

األكرب يكون صرف هذا النو، من االستعانة لغري اهلل تعاىل من الشرك 
 .عن امللةاملطرج 

ا ال يقدر عليه إال اهلل تعاىل، فهذا أيضا من ماالستعانة باملطلوق في :الثاني 
أمر  ، أو يفالشرك األكرب، كاالستعانة باألموات، أو األحياء غري احلاضرين

، ألنه ال يقع إال من شطص يعتقد أن غائب ال يقدرون على مباشرته
 .كونهلؤالء تصرفا خهيا يف ال

تعانة باألعمال واألحوال احملبوبة هلل تعاىل وهذه مشروعة االس :الثالث 
 :أو شر، استحباب على حسب نو، العمل كقوله تعاىل ،شر، إجياب

وعليه  فاالستعانة   ،(2)چڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ  ڭۓ  ۓ  ڭچ

                                                 

 .5الهاوحة:  (1)
 .45البقر :  (2)



 

 234 
 

باهلل تعاىل من العبادات اليت ال جيوز صرفها لغريه إن كانت يف أمر ال يقدر 
  .(1) (إذا استعنت فاستعن باهلل) :البن عباس ×، قال تعاىلاهلل عليه إال 

، فهذا خيتلف طلوق فيما يقدر عليه هذا املطلوقاالستعانة بامل :الرابع
ستعانة يف أمر مشرو، حكمه باختالف األمر املستعان به فيه فإن كانت اال

 :، كما قال تعاىلوإن كانت يف أمر ممنو، فهي حمرمة، فهي مشروعة

فاالستعانة  :وعليه ،(2)چۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ  ۇئوئ  ۇئەئ  وئ  چ
عتقد أن هلم تصرفا ألن املستعني بهم ي ،بالقبور وأصحابها من الشرك األكرب

واألولياء من الشرك  ، واالستعانة باألموات من األنبياءخهيا يف الكون
، كمن يكون يف العراق الغائبني من الشرك أيضا، واالستعانة باألكرب كذلك

وحنو هذه  ،، مدد،  يا سيدي فالن()مدد :ويستعني مبن يف مصر برفع صوته
، قال عليه الصال  والسال  عونة ال تطلب إال من اهلل تعاىل، فاملاأللهاظ

                                                 

: أمحد(، و2516رواه الرتمذي، أبواب صهة القيامة والرقائق والور،، باب رقم: ) (1)
 (،2556) :، رقم(4/430) ه:مسند يف يعلى املوصلي وأب(، و2763) :، رقم(4/487)

  (.11416) :، رقم(11/178) :املعجم الكبريوالطرباني يف 
حديث صحيح، ابن هليعة : )عند اإلما  أمحد معلقا على هذا احلديث شعيب األرنؤوطقال 

وهو )...( رواه عنه عبد اهلل بن يزيد املقرىء  -وامسه عبد اهلل، وإن كان يف حهظه شيء -
، وباقي رجاله ثقات رجال )...(ممن روى عنه قبل احرتاق كتبه، وهو متابع أيضا فيما تقد  

 .(بن ماجه، وهو صدوقالصحيح غري قيس بن احلجاج، فقد روى له الرتمذي وا
 (.حسن صحيحهذا حديث قال الرتمذي: )

 وقال األلباني: )صحيح(. 
 .2املائد :  (2)
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اللهم أعين على ذكرك وشكرك  :ال تدعن دبر كل صال  أن تقول) :ملعاذ
 .(1)(وحسن عبادتك

 ، العوذ من األمر املطوف االستعاذ ، وهي طلب :ومما يتهر، عليها أيضا
  :وقد قسمها أهل العلم إىل أقسا

 ،واالعتصا  به ،االستعاذ  باهلل تعاىل املتضمنة لكمال االفتقار إليه :األول 
، صغري أو محايته من كل شيء حاضر أو مستقبلومتا   ،واعتقاد كهايته

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ :، كما قال تعاىلشركبري، بشر أو غري ب

ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  ڎ  ڎ  

ٿ  ٿ  چ  :وقال تعاىل ،(2)چگ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

 .(3)چڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ
هة من صهات اهلل تعاىل، ككالمه وعزته وعظمته، االستعاذ  بص :الثاني 

بكلمات اهلل التامات من شر ما ذ وأع) :، حلديثفهي حق مشروعة

                                                 

يف  (3/53) :( يف الصال ، باب االستغهار، والنسائي1522) :أبو داود رقمرواه  (1)
(، 29400، رقم: )(6/51) :صنفوابن أبي شيبة يف املالسهو، باب نو، آخر من الدعاء، 

 (.22119وأمحد برقم: )
 .(وإسناده صحيحتعليقه على جامع األصول: )قال عبد القادر األرنؤوط يف 

 .6-1الناس:  (2)
 .5-1الهلق:  (3)
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 ،(2) (أعوذ بعز  اهلل وعظمته من شر ما أجد وأحاذر) :وحديث ،(1)(خلق

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ  :ملا نزل عليه قوله تعاىل ،(3) (أعوذ بوجهك) :وحديث

  ٴۇھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ

برضاك من أعوذ ) :وحديث (4)چۋ    ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ
  .(5) (سططك
نه صرف العباد  ، ألاالستعاذ  باألموات، فهذه من الشرك األكرب :الثالث

تقد أن هلم ، وألنه مل  يستعذ بهم وهم أموات إال ألنه يعلغري اهلل تعاىل
 .تصرفا خهيا يف الكون

، قال االستعاذ  باجلن والشياطني، وهي من الشرك األكرب أيضا :الرابع 

 .(6)چڈ        ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  ک   ک  ک ڎ چ   :تعاىل

                                                 

، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغهار، باب يف التعوذ من سوء القضاء مسلمأخرجه  (1)
 .(2708ودرك الشقاء، رقم: )

، كتاب اآلداب، باب استحباب وضع يده على موضع األمل، رقم: مسلمأخرجه  (2)
(2202). 
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  چ ، كتاب تهسري القرآن، باب قوله: البطاري أخرجه (3)

رقم:  چۋ    ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٴۇۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ
(4628.) 
 .65األنعا :  (4)
 .(486، كتاب الصال ، باب ما يقال يف الركو، والسجود، رقم: )مسلم أخرجه (5)
 .6اجلن:  (6)
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وهي من الشرك األكرب   ،االستعاذ  باألحياء الغائبني من  اإلنس :اخلامس 
  .قاده أن هلم تصرفا خهيا يف الكونألنه مل يستعذ بهم إال العت

 ال بأس، فهي جائز  باملطلوق احلاضر فيما يقدر عليه االستعاذ  :السادس
، وأن املعيذ يف احلقيقة ابتداء هو اهلل بها، على أنه جمرد سبب يف العوذ

 .تعاىل
تعاىل وهذه االستعاذ  باملطلوق احلاضر فيما ال يقدر عليه إال اهلل  :السابع

، ألنه مل  يستعذ به فيما ال يقدر عليه إال وهو يعتقد من الشرك األكرب أيضا
 . الكونأن له قدر  خهية وتصرفا يف 

اكن اليت هي يف نهسها صاحلة لذلك، فال بأس بها، باألماالستعاذ   :لثامنا
، ى وجه أن اهلل تعاىل جعلها صاحلة، وإمنا علال على أنها هي املعيذ  بذاتها

من ) :، ويف احلديث  يف أمر الهنتجعلها سببا يف إعاذ  من كان فيهاو
وقد ورد تهسري املعاذ  ،(1)(ومن وجد معاذا فليعذ به ،استشرف هلا تستشرفه

وروى مسلم يف  ،(2) (افمن كان له إبل فليلحق به) :هنا يف رواية مسلم
صحيحه من حديث جابر رضي اهلل عنه ، أن امرأ  من بين خمزو  سرقت 

                                                 

(، 3601أخرجه البطاري، كتاب املناقب، باب عالمات النبو  يف اإلسال ، رقم: ) (1)
ستكون فنت القاعد فيها خري من القائم، والقائم فيها خري من املاشي، واملاشي فيها ولهظه: )

 (.خري من الساعي، ومن يشرف هلا تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به
 :رقم ،باب نزول الهنت كمواقع القطر ،يف الهنت وأشراط الساعةمسلم صحيح  (2)
(2887.) 
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يعوذ ) :ويف احلديث ،(1).. احلديث.، فعاذت بأ  سلمة×فأتى بها النيب 
، ستعاذ  باألموات شرك أكرب مطلقافاال :وعليه، (2) (.. احلديثعائذ بالبيت

لغائبني من اإلنس شرك ، واالستعاذ  باواالستعاذ  باجلن شرك أكرب مطلقا
، واالستعاذ  باحلاضرين من اإلنس فيما ال يقدرون عليه شرك أكرب مطلقا
، وكذلك طلوق فيما يقدر عليه فال بأس بهاوأما االستعاذ  بامل أكرب مطلقا،

املوفق واهلادي  واهلل تعاىل ،ي جعله اهلل سببا يف العوذان الذاالستعاذ  باملك
 .إىل سواء السبيل

 ال جيوز صرفها لغري ، فهي من العبادات اليتالرهبة :ومما يتهر، عليها أيضا
 :، قال تعاىلاهلل تعاىل، ويقال فيها ما قلناه يف اخلوف، ألنها مبعناه

ۓ   ڭ  چ :وقال تعاىل (3)چوئ  ۇئ  ۇئ  وئائ  ەئ  ەئچ

وتقديم ما حقه التأخري يهيد احلصر،  ،(4)چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ڭ  ڭ

                                                 

، (1689، كتاب احلدود، باب قطع السارق الشريف وغريه... رقم: )صحيح مسلم (1)
وحدثين سلمة بن شبيب، حدثنا احلسن بن أعني، حدثنا معقل، عن أبي الزبري، عن ولهظه: )

، ×فعاذت بأ  سلمة زوج النيب  ×جابر، أن امرأ  من بين خمزو  سرقت، فأتي بها النيب 
 (.، فقطعت(واهلل لو كانت فاطمة لقطعت يدها): ×فقال النيب

اخلسف باجليش الذي يؤ  البيت، ، كتاب الهنت وأشراط الساعة، باب مسلم أخرجه (2)
يعوذ عائذ بالبيت، فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من األرض ، ولهظه: )(2882رقم: )

خيسف به معهم، ولكنه )فقلت: يا رسول اهلل فكيف مبن كان كارها؟ قال:  (خسف بهم
 (.يبعث يو  القيامة على نيته

 .90األنبياء:  (3)
 .154األعراف:  (4)
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الرهبة له  فطص ،(1)چڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چچ :وقال تعاىل

ذا فه، (2)چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ  :، فهي كقولهوحده ال شريك له فيها
وال يستعان  ،أنه ال يعبد إال اهلل تعاىلوذلك  الرتكيب يف اللغة يهيد احلصر،

، وقد قرن اهلل جليرهب إال منه وحده عز و ، فكذلك الوعالإال به جل 

فصار  ،(3)چائ  ائ  ىې    ې  ې         ىچ  :توحيده برهبته فقال تعاىل
، وقد عاب اهلل تعاىل ة من مقتضيات توحيده يف األلوهيةتوحيده يف الرهب

على قو  بأنهم جعلوا الرهبة من املطلوق أعظم يف قلوبهم من الرهبة من 

ڻ  ڻ  ڻ   ڻ    ںڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ :فقال تعاىل ،اهلل تعاىل

، ألن الذي فال جيوز الرهبة من القبور وأصحابها :وعليه، (4)چۀ
عتقد أن هلم تصرفا خهيا يرهب منهم مع أنهم أموات إمنا فعل ذلك ألنه ي

 ،والكهوف ،واألحجار ،، وال جتوز الرهبة من األشجاريف الكون
ها ، ألن من يرهب منها مع أنال نهعاواملغارات اليت ال متلك لنهسها ضرا و

ن معه أن هلا ما ظعليها من الصهات  ىمجادات إمنا فعل ذلك ألنه أضه
 ،لتعبد من أي خملوق كائنا من كان، وال جتوز رهبة اتصرفا يف هذا الكون

 .×هذا هو مقتضى التوحيد الذي بعث اهلل به نبينا حممدا 

                                                 

 .40قر : الب (1)
 .5الهاوحة:  (2)
 .51النحل:  (3)
 .13احلشر:  (4)
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د  ال جيوز صرفه لغري ، فإن منها ما يكون عبا: احملبةومما يتهر، عليها أيضا
احملبة شرط ، وتعلى أصل كل عمل من أعمال الدين ، فمحبة اهللاهلل تعاىل

ال بد من إخالص احملبة هلل تعاىل، فال يكون له ، فمن شروط كلمة التوحيد
، قال هلذا الغري، ومن عبد غري اهلل فأصل حمبته له حبه شريك يف احلب

ڈ     ڈچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎچ :تعاىل

فأعظم احملبة وأوجبها ما كان خالصا هلل تعاىل، ، (1)چژ  ژ  ڑ  ڑ
محبة عباد وأكذب احملبة وأظلمها ما كان حامال على التعبد لغريه ك

، وحمبة عباد القبور ألصحابها، قال ابن لقيم رمحه اهلل األصنا   واألوثان هلا
فلو بطلت احملبة لبطلت ) :ومنزلتها يف الدين تعاىل وهو يوضح أهمية احملبة

فإنها روح  ،ولتعطلت منازل السري إىل اهلل ،مجيع مقامات اإلميان واإلحسان
كنسبة  إىل األعمال، ونسبتها ذا خال منها فإنه ميت ال روح فيهفإ ،كل مقا 

فإنه  ،، بل هي نهس اإلسال حقيقة اإلخالص ، بل هياإلخالص إليها
، بل ن ال حمبة له فال إسال  له البتةاالستسال  بالذل واحلب والطاعة هلل فم

 ،فإن اإلله هو الذي يأهله العباد حبا ،هي حقيقة شهاد  أن ال إله إال اهلل
وهو الذي تأهله  ،ألوهم وطاعة له، مبعنى ،وتعظيما ،ورجاء ،وخوفا ،الوذ

، والتعبد آخر مراتب احلب ،، وأصل التأله لتعبدوتذل له ،وحبهالقلوب أي 
 .ـه.ا(2)، إذا ملكه وذّلله  حملبوبه(عبده احلب أي تيمه :يقال

  :ا أقسا  ال بد من التهريق بينهاواحملبة هل 
                                                 

 .165البقر :  (1)
 .(27/ 3) البن القيم: مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني (2)
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حمبة اهلل تعاىل، وهي حمبة التعبد املقتضية آلثارها، وهي أصل الدين،  :األول
ادات اليت من العب يذكره ابن القيم قبل قليل، وهومنزلتها يف الدين كما 
تعاىل فقد وقع يف  ، فمن صرف حمبة التعبد لغري اهللجيب أن خيص اهلل تعاىل

  .الشرك األكرب
، أي أن حيب بة الشركية الباطلة الكاذبةاحمل ، وهياحملبة مع  اهلل تعاىل :الثاني

تعبد اليت ال جتوز إال له ، أو حيبه حمبة الري اهلل  تعاىل كمحبة اهلل تعاىلغ

چ   ڇ  چ :اىلسبحانه، وذلك كمحبة املشركني ألندادهم، كما قال تع

هم ، لكنفهم حيبون اهلل، (1)چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎ
ا مبحبتهم لغري اهلل تعاىل كم حيبونه، فصاروا مشركنيحيبون معه أوثانهم كما 

الشرك يف احملبة والتعظيم بأن حيب ) :، قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىلحيبونه
 .(2) خملوقا كما حيب اهلل تعاىل فهذا من الشرك األكرب الذي ال يغهره اهلل(

د ند  ، ولقىل وبني غريه يف احملبة فقد أشركفمن سوى بني اهلل تعا :قلت

ک   ک  گ  گ  گ  گ        ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    چأهل النار بعد أن كبكبوا 

، (3)چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں          ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ
، وداتهم باهلل تعاىل دخلوا النار خالدين فيها أبد اآلبادفألنهم سووا معب

، أشركغريه فيما هو من خصائصه فقد وهذا دليل على أن من سوى باهلل 

                                                 

 .165البقر :  (1)
 .132: ـاجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف ص (2)
 .98-94شعراء: ال (3)
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فاحملبة التعبدية من العبادات والعبادات حق صرف حمض هلل تعاىل ال جيوز 
، وال لولي صاحل، فضال عن غريهم ،وال لنيب مرسل ،صرفها مللك مقرب

 ،)ومن األمور املبينة لتهسري التوحيد :وقال الشيخ حممد بن عبدا لوهاب
 :قال اهلل تعاىل فيهم آية البقر  يف الكهار الذين :وشهاد  أن ال إله إال اهلل

(1)چۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ
ل ، فدذكر أنهم حيبون أندادهم كحب اهلل ,

يف مبن أحب ، فكعلى أنهم حيبون اهلل حبا عظيما، فلم يدخلوا يف اإلسال 
 .(2)، وكيف مبن مل حيب إال الند وحده(الند أكرب من حب اهلل

، فهذه  احملبة وحنوهاحبة املال والزوجة والولد احملبة الطبيعية، كم :الثالث 
عليها، لكن ال بد فيها من الوسطية، فال جيوز الغلو فيها، ال يال  اإلنسان 

، وال بد أن تكون احملبة الطبيعية تابعة ملا حيبه اهلل فال إفراط وال تهريط
، ورسوله فقد باء باخلسران املبني فمن قدمها على حمبة اهلل ،×ورسوله 

چ  چ      چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ  چ :قال تعاىل

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ    ڳک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ

كما قال  ،بل وتنقلب هذه احملبة إىل عداو  يف الباطن ،(3)چڱ

                                                 

 .167بقر : ال (1)
 .25: ـصالتوحيد البن عبد الوهاب  (2)
 .24التوبة:  (3)
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وقال  ،(1)چڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گچ :تعاىل

ہ    ہڱ  ں  ں  ڻ   ڻ        ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ :تعاىل

حملبة األوىل هي احملبة وعليه فا ،(2)چھ        ھ  ھ  ھ  ے
الثة هي احملبة ، والثنية هي احملبة الشركية الشيطانية، واحملبة الثاالتعبدية

هلا مقتضيات  اهلل تعاىل أن حمبة اهلل عز وجل ، واعلم رمحكالطبيعية العادية
  :ال بد من ذكرها، فمنها

 .قدمة على كل حمبة، كما ذكرنا دليله سابقاه احملبة هي املأن تكون هذ
 .طاعته جل وعال فيما أمر به :ومنها 
 .االنتهاء عن ما نهى وزجر :ومنها 
 .التعبد له مبقتضى ما شر، :ومنها 

ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   چ :، قال تعاىل×متابعة نبيه  :ومنها 

 .(3)چڄ

بغض أعدائه الذين كهروا بشرعه، وجحدوا رسالة أنبيائه، واهلل ربنا  :ومنها
 .أعلم

الطواف، فإنه من العبادات  اليت أمر اهلل تعاىل بها،  :ومما يتهر، عليها أيضا

(1)چۓ  ڭ  ڭچ :فقال تعاىل
من العبادات اخلاصة ولكنه  ,

                                                 

 .14تغابن: ال (1)
 .9نافقون: امل (2)
 .31آل عمران:  (3)
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قربا فال يطاف بأي جزء من أجزاء األرض، ال مسجدا وال ، يت العتيقببال
ال جيوز ، والتعبد بالطواف لغري اهلل تعاىل ، وعليه فال جيوزوال غري هما

وقع يف ، فمن تعبد بالطواف لغري اهلل تعاىل فقد يت العتيقبالطواف إال بال
، ونعين بالطواف الذي يكون شركا هو الطواف بغري الكعبة الشرك األكرب

ور واملشاهد وحنوها، كالطواف بالقب، ع قصد التقرب لغري اهلل تعاىل بهم
، وأما لو طاف بتلك القبور بقصد التقرب بقصد التقرب ألهلها بالطواف

ر، ووسيلة من وسائل ، وشرك أصغإىل اهلل تعاىل فهذا حمر ، وبدعة منكر 
ما الرجل الذي طلب من والده احلج، وأ) :، قال أبو العباسالشرك األكرب

ا فارقه اهلل طرفة عني، طف ببيت م :، وقالفأمره أن يطوف بنهس األب
مما أمر اهلل به  يت العتيقبفهذا كهر بإمجا، املسلمني، فإن الطواف بال

احلني  فحرا  بإمجا، املسلمني، ومن ورسوله، وأما الطواف باألنبياء والص
  .(2)أو بقربه( دينا فهو كافر، سواء طاف ببدنهذلك اعتقد 

، ومن يطاف بالكعبةض مكان يطاف به كما ليس يف األر) :وقال أيضا
ن يعتقد جواز الصال  لغري اعتقد أن الطواف بغريها مشرو، فهو شر مم

فر مرتد .. فمن اختذ الصطر  اليو  قبلة يصلي إليها فهو كا.،الكعبة
يستتاب فإن تاب وإال قتل، مع أنها كانت قبلة، لكن نسخ ذلك، فكيف 

                                                                                                                        

 .29احلج:  (1)
 .(2/308) :جممو، الهتاوى (2)
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ف بغري الكعبة مل ، والطوامبن يتطذها مكانا يطاف به، كما يطاف بالكعبة
  .(1)يشرعه اهلل حبال(

 .(2)(، فإذا طهتم فأقلوا الكال إمنا الطواف باليت صال ) :ويف احلديث
الطواف باليت صال  إال أن اهلل أحل ) :وعن ابن عباس مرفوعا وموقوفا 

 .(3)(فيه املنطق فمن نطق فال ينطق إال خبري
اهلل أرأيت قول  :هلا تفقلسألت عائشة رضي اهلل عنها  :وعن عرو  قال 

ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ     ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ :تعاىل

(4)چگ  گ   ڳ
، جناح أن ال يطوف بالصها واملرو  فواهلل ما على أحد 

 :لو كانت كما أولتها عليه كانت بئس ما قلت يا ابن أخيت إن هذه :قالت
األنصار، كانوا قبل أن ، ولكنها أنزلت يف ال جناح عليه أن ال يتطوف بهما

، فكان من أهل اليت كانوا يعبدونها عند املشلل يسلموا يهلون ملنا  الطاغية
عن  ×، فلما أسلموا سألوا رسول اهلل يتحرج أن يطوف بالصها واملرو 

إنا كنا نتحرج أن نطوف بني الصها واملرو ،  يا رسول اهلل :، قالواذلك
                                                 

 .(27/11) :جممو، الهتاوى (1)
 ه:مصنهيف  عبد الرزاق الصنعاني (، و15423) :، رقم(24/149) :أمحدرواه  (2)
 (.12811) :، رقم(3/137) :ابن أبي شيبةو (9788) :، رقم(5/495)

 قال شعيب األرنؤوط  يف تعليقه على مسند اإلما  أمحد: )حديث صحيح(.
 :، رقم(2/1165) :الدارمي(، و9791) :، رقم(5/496) :عبد الرزاق الصنعانيرواه  (3)
 (.461، رقم: )120: ـاملنتقى صيف ابن اجلارود (، و1889)

 (.121اإلرواء: )قال األلباني يف 
 .158البقر :  (4)
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ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک     ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ :فأنزل اهلل تعاىل

وقد سن  :رضي اهلل عنها قالت عائشة اآلية، چگ  گ  گ  گ   ڳ
 .(1)(فليس ألحد أن يرتك الطواف بينهما ،الطواف بينهما ×رسول اهلل 

كانوا  ،إمنا كان ذاك أن األنصار) :ملسلم من قول عائشة رضي اهلل عنها
ثم  ،)إساف ونائلة( :يهلون يف اجلاهلية لصنمني على شط البحر يقال هلما

جييئون فيطوفون بني الصها واملرو ، ثم حيلقون فلما جاء اإلسال  كرهوا أن 

ڌ     چ :، فأنزل اهلل عز وجلا للذي كانوا يصنعون يف اجلاهليةيطوفوا بينهم

گ  گ     ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ   ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

 .(2)فطافواقالت:  چڳ
ال تقو  الساعة ) ×:قال رسول اهلل  :وعن أبي هرير  رضي اهلل عنه قال 

ا يعبدها ، وكانت صنمنساء دوس حول ذي اخللصة حتى تضطرب أليات
فالطواف بالبيت العتيق من العبادات اليت أمر  ،(3)(ةلدوس يف اجلاهلية بتبا

ال جيوز أن تصرف لغري ، فوحملها حول البيت العتيق ×،اهلل بها ورسوله 

                                                 

مسلم (، و1643، كتاب احلج، باب وجوب الصها واملرو ...، رقم: )البطاريأخرجه  (1)
 (.1277) :رقم ،باب بيان أن السعي بني الصها واملرو  ركن ال يصلح احلج إال به ،يف احلج

باب بيان أن السعي بني الصها واملرو  ركن ال يصلح احلج  ،احلج كتابمسلم صحيح  (2)
 (.1277) :رقم ،إال به

(، 7116، كتاب الهنت، باب تغيري الزمان حتى تعبد األوثان، رقم: )البطاريأخرجه  (3)
 (.2906) :باب ال تقو  الساعة حتى تعبد دوس. . رقم ،مسلم يف الهنت وأشراط الساعةو
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، والعبادات حق صرف حمض هلل تعاىل ال تصرف اهلل تعاىل، ألنها عباد 
 ،، فال جيوز الطواف بالقبوروال لولي صاحل ،وال لنيب مرسل ،مللك مقرب

، وليس عظمة واملغارات ،وال بالكهوف ،وال باألحجار ،وال باألشجار
، بل الطواف من خصائص كانت وأين كانت تسوغ الطواف بها البقعة أيا

 ، فكما أن الطواف من العبادات اليتالعتيق اليت ال يشاركه فيها غريهالبيت 
ائص البيت العتيق فال فكذلك هو من خص ال جيوز صرفها لغري اهلل تعاىل

 .يطاف بغريه
، وهو هاقفإن احللف من العبادات باالت ،احللف :ومما يتهر، عليه أيضا

، أو صهة من يه بذكر اسم من أمساء اهلل تعاىلأو نه ،تأكيد إثبات أمر
احللف إال باهلل أو صهاته، والقاعد  عند أهل السنة واجلماعة أنه ال جيوز 

، وتقرر املطلوق ال جيوز احللف به مطلقا أن :، وتقرر أيضاصهة من صهاته
ذلك أن اليمني من  لة يف، والعأن من حلف بغري اهلل فقد أشرك :أيضا

، واملتقرر أن من صرف العباد  لغري اهلل تعاىل فقد وقع يف الشرك، العبادات
، لكن يكون من الشرك األكرب إذا حلف لف بغري اهلل تعاىل من الشركفاحل
طلوق معظما له كتعظيم اهلل تعاىل، وأما إن مل يصاحبه التعظيم، فهو من بامل

اه وإمنا مس تسهل به، فإنه أكرب الكبائرقبيل الشرك األصغر، وإياك أن تس
ادات اليت ال جيوز ، فاحللف من العبالعلماء أصغر ليتميز عن قسيمه األكرب

، د أن اهلل تعاىل حيلف باملطلوقاتإننا جن :، فإن قلتأن تعقد بغريه
  ؟والضحى وحنوها ،والقمر ،كالشمس
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وإمنا التكليف من  ،تعاىل ال يدخل وحت أحكا  التكليفإن اهلل  :فأقول
 ،، فلله أن حيلف مبا شاء من خملوقاتهخصائص الثقلني، اإلنس واجلن

وئ  چ :، واهلل تعاىل أن حيلف باهلل أو صهة من صهاتهوليس للمطلوق إال

أن  اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما فعن عبد، (1)چوئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ
، بأبيه طاب وهو يسري  يف ركب حيلفأدرك عمر بن اخل ×رسول اهلل 

أال إن اهلل ينهاكم أن وحلهوا بآبائكم ، من كان حالها فليحلف باهلل ) :فقال
ذاكرا  ×فواهلل ما حلهت بها منذ مسعت النيب  :قال عمر (،أو ليصمت

 .(3)(2)وال آثرا
ال وحلهوا ) ×:قال رسول اهلل  :وعن أبي هرير  رضي اهلل عنه قال 

، وال وحلهوا إال وال وحلهوا إال باهلل ،باألنداد وال ،وال بأمهاتكم ،بآبائكم
 .(4) (وأنتم صادقون

                                                 

 .23األنبياء:  (1)
(، 6647، كتاب األميان والنذور، باب ال وحلهوا بآبائكم، رقم: )البطاريأخرجه  (2)
 .(1646، كتاب األميان، باب النهي عن احللف بغري اهلل تعاىل، رقم: )مسلمو
 :ذاكرا: )(8/132)ه على احلديث يف صحيح البطاري: تعليق يف مصطهى البغاقال  (3)

 قائال هلا من قبل نهسي. 
 (.حاكيا وناقال هلا عن غريي :راثآ
(، 3248رواه أبو داود، كتاب األميان والنذور، باب يف كراهة احللف باآلباء، رقم: ) (4)

 (.3769والنساءي، كتاب األميان والنذور، باب احللف باألمهات، رقم: )
 قال األلباني: )صحيح(.
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من حلف باألمانة ) ×:قال رسول اهلل  :وعن بريد  رضي اهلل عنه قال 
 .(1)(فليس منا

لو أن ) :قال ×عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه  أن رسول اهلل و 
، (2)شيبةرواه ابن  (ـ ملسيح خري من آبائكموا أحدكم حلف باملسيح هللك ـ

، وعن عبدالرمحن بن (3)(بشواهدههذا مرسل يتقوى )و :وقال ابن حجر
وال  (4)ال وحلهوا بالطواغي) ×: قال رسول اهلل :مسر  رضي اهلل عنه قال

 .(5)(بآبائكم
من ) ×:قال رسول اهلل  :وعن ثابت بن الضحاك رضي اهلل عنه قال 

 .(6)(فهو كما قالكاذبا متعمدا حلف مبلة غري اإلسال  

                                                 

(، 3253احللف باآلباء، رقم: )، كتاب األميان والنذور، باب يف كراهية داود وأبرواه  (1)
 .(1342) :الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار(، و22980، و)(38/82): أمحدو

 قال األلباني: )صحيح(.
 (.12278) :، رقم(3/78) :مصنف ابن أبي شيبة (2)
 .(11/531) :فتح الباري البن حجر (3)
 ،صنمهم ومعبودهم :ومنه هذه طاغية دوس أي ،األصنا  واحدها طاغية :بالطواغي (4)

وز احلد وكل ما جا ،ألنه سبب طغيانهم وكهرهم ،مسي باسم املصدر لطغيان الكهار بعبادته
  ا.يف تعظيم أو غريه فقد طغ

 .(3/1268) :مسلمانظر شرح حممد فؤاد عبد الباقي على صحيح 
، ، كتاب األميان، باب من حلف بالالت والعزى فليقل: ال إله إال اهللمسلمأخرجه  (5)

 .(1648 - 6رقم: )
مسلم يف (، و1363، كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف قاتل النهس، رقم: )البطاريأخرجه  (6)

 (.110) :رقم ،اإلميان باب غلظ وحريم قتل اإلنسان نهسه
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من حلف ) :قال ×وعن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل  
 .(1) (ركشبغري اهلل فقد كهر أو أ

أفلح وأبيه ) :قال مر  ×صحيح أن النيب  فنحن جند يف حديث :فإن قلت 
 .وهذا حلف بغري اهلل ،(2)(إن صدق

ألنها من  ،ألن هذه اللهظة شاذ  غري حمهوظة ،ال إشكال يف ذلك :فأقول 
، فقد زياد  إمساعيل بن جعهر، وهو ثقة، ولكنه خالف  من هو أوثق منه

، ، وإمساعيل بن عبداهلل، وعبداهلل بن مسلمةرواه قتيبة بن سعيد
الرمحن بن القاسم، وعبداهلل بن نافع، وحممد بن إدريس الشافعي، وعبد

الزهري، ومطرف بن عبداهلل، وعبدالرمحن بن مهدي، وأمحد بن أبي بكر 
، فكل هؤالء األثبات الثقات رووه عن مالك عن أبي ومعن بن عيسى

  وكل هؤالء الروا  الثقات مل يذكروا زياد ،به سهيل عن أبيه عن طلحة
تقاو  هذه الزياد  ما ثبت عن  إمساعيل بن جعهر، فكيف باهلل عليك

يل ، بل إن إمساعزياد  شاذ  أي غري حمهوظةفال شك أنها  ؟هؤالء الثقات

                                                 

(، 3251، كتاب األميان والنذور، باب يف كراهية احللف باآلباء، رقم: )داود وأبرواه  (1)
(، 1535النذور واألميان، باب ما جاء يف كراهية احللف بغري اهلل، رقم: )، أبواب الرتمذيو
 :، رقم(2/299) :شرح مشكل اآلثار (، والطحاوي يف6072) :، رقم(10/249) :أمحدو
(830.) 

 (، وقال األلباني: )صحيح(.هذا حديث حسنقال الرتمذي: )
أحد أركان اإلسال ، رقم: ، كتاب اإلميان، باب بيان الصلوات اليت هي مسلمأخرجه  (2)
(11). 
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هذا احلديث مر  بال هذه الزياد ، وهذا يؤيد أنها  بن جعهر نهسه روى
 .وتقرر يف قواعد التحديث أن الشاذ من قسم الضعيف، شاذ 

دعنا من هذا، لكن كيف تقول يف حديث أبي هرير  عند مسلم   :فإن قلت 
من أحق الناس حبسن  :فقال ×أن رجال جاء إىل النيب  يف صحيحه

 :قال ؟قال ثم من (،ثم أمك) :قال ؟ثم من :قال (مكأ) :قال ؟صحابيت
نعم ) ×:فقال رسول اهلل  (،ثم أبوك) :قال ؟قال ثم من (،ثم أمك)

 ؟، فما اجلوابهذا قسم بغري اهلل تعاىل (وأبيك) :، فقوله(1) (وأبيك لتنبأن
تدور على شريك بن عبداهلل، وقد خالف  (وأبيك لتنبأن) :إن لهظة :فأقول

، ووهيب بن خالد، ، وعبداهلل بن املباركفيها الثقات، كسهيان بن عيينة
، حيث رووها عبدا حلميد واملهضل بن غزوان ، وجرير بنوحممد بن طلحة

)شريك بن عبداهلل صدوق  :وقد قال ابن معني ،(2)(واهلل لتنبأن) :بلهظ
                                                 

، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به، رقم: صحيح مسلم (1)
(2546-2547 - 2548) . 
حديث صحيح، وهذا ) (:15/39) :مسند أمحدقال شعيب األرنؤوط يف تعليقه على  (2)

متابع،  -ضعيها لسوء حهظهوهو ابن عبد اهلل النطعي، وإن كان  -إسناد حسن، شريك 
 وباقي رجاله ثقات رجال الشيطني.

، (2706) :، وابن ماجه(3( )2548) :، وعنه مسلم(8/541) :وأخرجه ابن أبي شيبة
( من طريق عبد الغهار بن احلكم، كالهما عن شريك، بهذا 3416) :وأخرجه البغوي

 اإلسناد.

 :والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار، (3658) :، وابن ماجه(1118) :وأخرجه احلميدي
(، 5971) :( من طريق سهيان بن عيينة، والبطاري433) :، وابن حبان(1671( و)1670)

( من طريق جرير بن عبد 434) :، وابن حبان(6082) :، وأبو يعلى(2548) :ومسلم
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وقال ابن حجر قي   .(1)فغريه أحب إلينا منه(، إال أنه إذا خالف ثقة
نهسه قد روى هذا   اثم إن شريك .(2))صدوق خيطئ كثريا( :التقريب

 .(3)د وابن ماجهكما أخرجه أمح (واهلل لتنبأن) :احلديث بلهظ
، واعلم د  فال جيوز مطلقا أن يصرف لغريهمن العبا واخلالصة أن احللف 

اهلل تعاىل فعليه أن جيرب الكسر الذي رمحك اهلل تعاىل أن من حلف بغري 
، فعن أبي هرير  رضي اهلل عنه يف توحيده بالنطق بكلمة التوحيد حصل

، حلف فقال يف حلهه والالت والعزىمن ) ×:قال رسول اهلل  :قال
 من الشيطان الرجيم فهو باهلل وإن زاد التعوذ ،(4)(ال إله إال اهلل :فليقل

بعض األمر، كنا نذكر  :سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه قال فعن حسن،

                                                                                                                        

( من طريق فضيل بن غزوان، 6094) :، وأبو يعلى(2( )2548) :احلميد، ومسلم
لي، أربعتهم عن عمار  بن ( من طريق حبان بن ع1672) :شكل اآلثاروالطحاوي يف م

 به. القعقا،
 - 4/1321) :، والكامل(1602) :رقم (367 – 4/365) :اجلرح والتعديلانظر  (1)

 ( .577) :رقم (337 – 4/333) :، والتهذيب(1338
  .224ـ: التَّْقِريب ص (2)
 :أمحد(، و2706اإلمساك يف الصال ، رقم: )، كتاب الوصايا، باب النهي عن ابن ماجه (3)
 (، والبغوي يف6092) :، رقم(10/479) :يعلى املوصلي وأبو (،9081) :، رقم(15/38)

 (.3416، رقم: )(13/3) :شرح السنة
إسناده ) (:10/479) :مسند أبي يعلى املوصلي يف تعليقه على حكم حسني سليم أسدقال  

 (.ضعيف غري أن احلديث صحيح
(، 4860رقم: ) چھ  ے  ےچ، كتاب تهسري القرآن، باب: البطاريأخرجه  (4)
 (.1647) :باب من حلف بالالت والعزى ... رقم ،مسلم يف اإلميانو
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، فقال لي أصحاب  وأنا حديث عهد باجلاهلية، فحلهت باللت والعزى
فأخربه، فإنا ال نراك إال  ×، ائت رسول اهلل بئس ما قلت :×رسول اهلل 

إله إال اهلل وحده ال شريك له  قل ال) :، فقال ليكهرت، فأتيته فأخربته
واتهل عن  ،ثالث مرات وتعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ،تثالث مرا

وز احللف بغري اهلل تعاىل وعليه فال جي ،(1)(وال تعد ،ثالث مرات يسارك
وأصغر  ،يكون أكرب باعتبار، ألن احللف بغري اهلل من الشرك الذي البتة

 ألن أحلف باهلل كاذبا :، ولذلك قال ابن مسعود رضي اهلل عنهباعتبار
هلل ألن احللف با :ماءالعلقال  .(2)أحب إلي من أن أحلف بغريه صادقا

غريه فهو من الشرك وإن ، وأما احللف بكاذبا ال تعدو أن تكون معصية
لف باهلل ال يتور، عن احل ، وإننا لنعجب من بعض الناس(3)كنت صادقا

يبالغ يف ، وأراد أن ب، وأما إذا أراد أن يرب يف ميينهذاوهو كاذب يعلم أنه ك
يعتقد جواز احللف بغري اهلل  ، فلمتعاىل أنه صادق فإنك تراه حيلف بغري اهلل

العالمات الدالة على   ، بل زاد على ذلك أنه جعل احللف بغريه منفقط

                                                 

(، 2097، كتاب الكهارات، باب النهي عن أن حيلف بغري اهلل، رقم: )ابن ماجهرواه  (1)
 (.3776رقم: )، كتاب األميان والنذور، احللف بالالت والعزى، النسائيو

  قال األلباني: )ضعيف(.
ابن أبي شيبة (، و15929) :، رقم(8/469) :صنفيف املعبد الرزاق الصنعاني رواه  (2)

 :، رقم(9/183) :املعجم الكبري(، والطرباني يف 12281) :، رقم(3/79) :صنفيف امل
(8902.) 
، (414: ـص لعبد الرمحن بن حسن التميمي فتح ااجميد شرح كتاب التوحيدانظر  (3)
 .211 لعبد احملسن صـ: سانيدها وشرح متونهاأون حديثا من صحيح البطاري دراسة عشرو
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قه ألنه ، فتجد الناس يعقدون قلوبهم على صدصدق ميينه، وأنه بار فيها
اهلل فإن األمر ، ولكن إذا مسعوه حيلف بحلف بالولي املعظم عندهم

يزالون يف ريبهم من أمره يرتددون، عندهم مل يأخذ حظه من التأكيد فال 
ألنه حلف بغري اهلل معظما له أشد  ،من الشرك األكرب  ـ وهذا ـ بال شك

من تعظيم اهلل، ألنه جترأ على الكذب يف ميينه باهلل تعاىل ومل يتجرأ على 
سر ابن عباس رضي اهلل عنهما الكذب يف ميينه بشيطه املعظم عنده، وقد ف

)األنداد هو الشرك،  :بقوله (1)چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋچ :قول اهلل تعاىل
 :وهي أن تقول أخهي من دبيب النمل على صها  سوداء يف ظلمة الليل

)ال  :قال ابن عبدا لرب رمحه اهلل تعاىل ،(2)واهلل وحياتك يا فالن، وحياتي(
ال حعلى ، وال شيء من األشياءسبحانه وتعاىل يف جيوز احللف بغري اهلل 

 .(3)مع عليه(، وهذا أمر جممن األحوال
ملا فيه عن احللف باآلباء  ×إمنا نهى النيب ) :وقال القرطيب رمحه اهلل تعاىل 

ف منا إمنا حيلف ، ألن العاد  جارية بأن احلالمن تعظيمهم بصيغ األميان
تعاىل، من اهلل ، وإذا كان كذلك فال أعظم عند املؤمن بأعظم ما يعتقده

الغري ، فإذا حلف بغري اهلل تعاىل فقد عظم ذلك ن ال حيلف بغريهأفينبغي 
 .(4)منه( ، وذلك ممنو،مبثل ما عظم به اهلل تعاىل

                                                 

 .22البقر :  (1)
 .(1/196) :تهسري ابن كثري(، و229، رقم: )(1/62) :تهسري ابن أبي حامتانظر  (2)
 .(14/366) البن عبد الرب: التمهيد ملا يف املوطأ من املعاني واألسانيد (3)
 مل أقف عليه. (4)
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)اعلم أن اليمني ال تنعقد إال بأمساء اهلل  :وقال الشنقيطي رمحه اهلل تعاىل 
 .(1)، فال جيوز القسم مبطلوق(تعاىل وصهاته

على أن وأمجع العلماء ) :وقال الشيخ سليمان بن عبداهلل رمحه اهلل تعاىل 
، وأمجعوا على املنع من احلــلف أو بصهاته ،اليمني ال تكون إال باهلل

 .ياك ملا فيه خريي الدنيا واآلخر واهلل ربنا يتوالنا وإ. (2)بغريه(
حبيث يستسلم  اخلشو،، وهو الذل لعظمة اهلل تعاىل :ومما يتهر، عليها أيضا

، ألن العباد  هي ما اشتملت الكوني والشرعي، وهو خشو، التعبدلقضائه 
وكمال التعظيم، فمجمو، هذه األشياء  ،وكمال احلب ،على كمال الذل

، وعليه ، فال خيشع القلب إال مبجمو، ذلكاخلشو،  يف قلب العبد يثمر
 :قال تعاىل ،ليت ال جيوز صرفها لغريه جل وعالفاخلشو، من العبادات ا

وئ  ۇئ    وئې   ې  ى  ى  ائ      ائ  ەئ  ەئچ

، ألنه قد  ما حقه هذا يهيد احلصر چۇئ  ۇئچ :فقوله ،(3)چۇئ
تقديم ما حقه التأخري يهيد ، وقد تقرر لنا يف مناسبات متعدد  أن التأخري

، وهذا دليل ، وال يصرفونه لغرينااحلصر، أي أنهم كانوا خيصوننا باخلشو،
حيبه ، وال ميدح إال ما ن اهلل تعاىل امتدح املتصهني بهأل ،على اخلشو، عباد 

  اسم جامع ملا ، وقد عرفنا سابقا أن العبادويرضاه من األقوال واألعمال

                                                 

 .(1/423) حملمد األمني الشنقيطي: أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن (1)
: ـص لسليمان تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد الذى هو حق اهلل على العبيد (2)

511. 
 .90األنبياء:  (3)
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  :، وقال تعاىلقوال واألعمال الظاهر  والباطنةمن األ حيبه اهلل ويرضاه

وقال تعاىل   ،(1)چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ

ھ  چ :يف سياق األوصاف اليت ميدح بها املؤمنني واملؤمنات

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  :وقال تعاىل ،(2)چے

، بية اليت هلا آثارها على اجلوارحفاخلشو، من التعبدات القل ،(3)چپ
فال جيوز صرفها لغري اهلل تعاىل ألن العباد  حق اهلل احملض الصرف الذي ال 

، فاخلشو، وال غري ذلك ،وال من نيب مرسل ،ال من ملك ،فيهحق ألحد 
الذي يعلو عباد األصنا  عند زيارتها وما حيصل على املريد يف حضور 

، فإنهم خيشعون لك كله من صور الشرك باهلل تعاىلشيطه الصويف وحنو ذ
، فإياك أن وف بني يدي اهلل تعاىل يف الصال خشوعا ال حيصل عشره يف الوق

 .لبك يف صرف ذلك لغري اهلل تعاىلقيتحرك 
الرغبة، ويقال فيها ما قلناه يف الرجاء ألنها منه، واهلل  :ومن الهرو، أيضا

 أعلم.
، وهو من العبادات باالتهاق، وذلك ألن اهلل تعاىل قد النذر ومنها أيضا:

أمر بالوفاء به، وال يأمر إال مبا حيبه ويرضاه، وقد امتدح اهلل تعاىل املوفني 
 :واملدح على الشيء دليل على أن هذا الشيء من العبادات، قال تعاىل به،

                                                 

 .16احلديد:  (1)
 .35األحزاب:  (2)
 .2-1املؤمنون:  (3)
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ٱ  ٻ  ٻ  چ :وقال تعاىل ،(1)چپ  ڀ       ڀ   ڀ  ڀ        ٺ  ٺچ 

 (2)چڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ڀٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ
ومن نذر أن يعصي اهلل فال  ومن نذر أن يطيع اهلل فليطعه) ×:وقال النيب 

،  ال جيوز صرفها لغري اهلل تعاىلنذر من العبادات اليتلوعليه فا (3)(يعصه
رأيت عمرو بن ) :×قال رسول اهلل  :فعن أبي هرير  رضي اهلل عنه قال

أي   ،(4)(اعي جير  قصبه يف النار، وكان أول من سيب السوائبعامر اخلز
وعن كرد  بن سهيان رضي اهلل  ،نذور  لآلهلة فال يتعرض هلا أحداإلبل امل

 :×، فقال له النيب عن نذر نذر يف اجلاهلية ×، أنه سأل رسول اهلل عنه
 فأوف هلل تعاىل) :قال ،ال ولكن هلل تبارك وتعاىل :قال ؟(ألوثن أو لنصب)

  .(5)(ما جعلت له

                                                 

 .7اإلنسان:  (1)
 .270البقر :  (2)
 (.6696، كتاب األميان والنذور، باب النذر يف الطاعة، رقم: )البطاريأخرجه  (3)
 چ  یۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ   ىئ  ىئ   ی  ی   یچ  بابتهسري القرآن، ، كتاب البطاريأخرجه  (4)

 :وأهلها باب النار يدخلها اجلبارون. . رقممسلم يف اجلنة وصهة نعيمها و (، 4623رقم: )
(2856.) 
، (2131) :أخرجه بنحوه ابن ماجه(، و15456) :، رقم(24/195) :أمحدرواه  (5)

( من طريق ابن أبي شيبة، عن مروان بن معاوية الهزاري، 74)/25 :والطرباني يف الكبري
 ×عن عبد اهلل بن عبد الرمحن الطائهي، عن ميمونة بنت كرد  اليسارية أن أباها لقي النيب 

؟ قال: (هل بها وثن): ×وهي رديهة له، فقال: إني نذرت أن أحنر ببوانة. فقال رسول اهلل 
 الصحيحني وغريهما من حديث عمر بن وأصل احلديث يف .(أوف بنذرك)ال، قال: 
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، نذر رجل أن ينحر إبال ببوانة :وعن ثابت بن الضحاك رضي اهلل عنه قال
، ال :قالوا ؟(وثن يعبد هل كان فيها) :عن ذلك فقال له ×فسأل النيب 

فأوف ) :ال، قال للرجل :قالوا ؟(هل كان فيها عيد من أعيادهم) :قال
 .(1) (وال فيما ال ميلكه ابن آد  ،اهلل ، فإنه ال وفاء لنذر يف معصيةبنذرك

 ×مسعت رسول اهلل  :وعن عمران بن حصني رضي اهلل عنهما  قال
، طاعة اهلل فذلك هلل وفيه الوفاء ، فما كان من نذر يفالنذر نذران) :يقول

،  معصية اهلل تعاىل فذلك للشيطان، وال وفاء فيهوما كان من نذر يف
  .(2) (ويكهره ما يكهر اليمني

لغري اهلل تعاىل  وأما ما نذره) :قال شيخ اإلسال  بن تيمية رمحه اهلل تعاىل
، فهو مبنزلة أن حيلف بغري اهلل لألصنا  والشمس والقمر وحنو ذلك كالنذر

، عليه وال كهار واحلالف باملطلوقات ال وفاء  ،املطلوقاتتعاىل من 

                                                                                                                        

اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه أنه قال: يا رسول اهلل، نذرت يف اجلاهلية أن أعتكف ليلة يف 
 (.وف بنذرك)املسجد؟ قال: 

 .(24/195) بتحقيق شعيب األرنؤوط: مسند أمحدانظر 
(، 3313بالنذر، رقم: )، كتاب األميان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء داود وأبرواه  (1)

 :السنن الصغري البيهقي يف (، و1341) :، رقم(2/75) :املعجم الكبريوالطرباني يف 
 (.3223) :، رقم(4/120)

 قال األلباني: )صحيح(.
عبد الرزاق (، و3845، كتاب األميان والنذور، كهار  اليمني، رقم: )النسائيرواه  (2)

 (.12150) :، رقم(3/66) :ابن أبي شيبة(، و15913) :، رقم(8/462) :الصنعاني
 قال األلباني: )صحيح(.
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، للمطلوق ليس عليه وفاء وال كهار ، فإن كليهما شركوكذلك الناذر 
  .(1)(والشرك ليس له حرمة

الركو، والسجود والنذر والذبح  :مخسة لغري اهلل شركقال الهقهاء )
 .(2) واليمني(

فإن نذر ملطلوق تقربا ) :وقال الشيخ سليمان بن عبداهلل رمحه اهلل تعاىل 
يف عباد  اهلل تعاىل  ويكشف ضرره فقد أشرك ،إليه ليشهع له عند اهلل تعاىل

 .(3)( وصلى لغريه فقد أشرك كذلك هذا، كما أن من صلى هللغريه ضرور 
ذا ونقلوه عنه نقل قال قاسم بن قطلوبغا وتبعه كثري من احلنهية على قوله ه

، ذره أكثر العوا  على ما هو مشاهدوأما النذر الذي ين) :، قالاملقر مبا فيه
أو مريض أو له حاجة ضرورية فيأتي بعض  ،كأن يكون إلنسان غائب

يا سيدي فالن إن رد غائيب  :، فيقولبور الصلحاء فيجعل سرته على رأسهق
، ذا ومن الهضة كذافلك من الذهب ك أو عويف مريضي أو قضيت حاجيت

فهذا  ،ومن الزيت كذا ،ومن الشمع كذا ،ومن املاء كذا ،ومن الطعا  كذا
 ، ألنهأنه نذر ملطلوق، والنذر للمطلوق ال جيوز :منها :النذر باطل لوجوه

أن املنذور له ميت، وامليت ال  :اعباد  والعباد  ال تكون للمطلوق، ومنه
يتصرف يف األمور دون اهلل تعاىل واعتقاد أنه إن ظن أن امليت  :ومنها ،ميلك

                                                 

 .(11/504) :جممو، الهتاوى (1)
سليمان بن عبد اهلل بن حممد بن عبد ل تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيدانظر  (2)

عبد الرمحن بن حممد بن قاسم القحطاني احلنبلي لحاشية كتاب التوحيد ، 169: ـالوهاب ص
 .107: ـالنجدي ص

 .165: ـتيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد ص (3)
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وقد ابتلي الناس ) :وزاد على ذلك عالء الدين احلصكهي ،(1)ذلك كهر(
وال سيما ) :وزاد ابن عابدين احلنهي ،(2)بذلك وال سيما يف هذه األعصار(

، كافية يف فهم هذه القاعد  الطيبةولعل هذه الهرو،  ،(3)يف مولد البدوي(
 .، وهو أعلم وأعلىاكواهلل يتوالنا وإي

 
 القاعدة اخلامسة

 ,كـل مـن اعتقد سبًبا لـم يـدل عليـه شـرع وال قـدر فهـو شرك أصغـر)

 (اعتقده الفاعل بذاته فهو شرك أكرب وإن 

 :اعلم رمحك اهلل تعاىل أن الناس يف األسباب انقسموا إىل فرق
 . للمعقوالتوهذا القول فيه مكابر  ، ليس هلا تأثري البتة :فهرقة قالت 

، فهذا القول شركون، وهؤالء هم املأنها هي الهاعلة بذاتها :وفرقة قالت
 .-العياذ باهلل تعاىل -كهر وشرك 

 ، وهذا هوتأثريااهلل هلا ذاتها وإمنا جيعل إنها مؤثر  لكن ال ب :وفرقة قالت 
، فإنكار األسباب بالكلية قدح يف صواب وهو قول أهل السنة واجلماعةال

واألخذ بها مع التوكل على  ،واالعتماد عليها بالكلية شرك أكرب ،الشر،

                                                 

 كال  ابن قطلوبغا يف شرحه لدرر البحار ومل أقف على الكتاب، والكال  معزو له يف (1)
تيسري ، و78: ـكتاب التوحيد وقر  عيون املوحدين يف وحقيق دعو  األنبياء واملرسلني ص

 .168: ـص التوحيدالعزيز احلميد يف شرح كتاب 
 .(1/449) :جهود علماء احلنهية يف إبطال عقائد القبوريةانظر  (2)
  .(1/449) :جهود علماء احلنهية يف إبطال عقائد القبوريةانظر  (3)
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 :. فقوله(1)(اعقلها وتوكل) :×  ، ولذلك قال النيباهلل هو دين اإلسال 
( اعرتاف بأن السبب وتوكل) :، وقوله( أخذ بأسباب حهظ الدابةاعقلها)

 .ل باحلهظ إال إذا شاء اهلل تعاىلوحده ليس هو الكهي
ط ، وربباألسباب مبسبباتها، فربط املطر بوجود السحابعلم أن األخذ وا

، فاملسبب يف إجناب الولد بالزواج، وربط دخول اجلنة بالعمل الصاحل
لكن قد يقع السبب وخيتلف عنه سببه  ،شريعتنا ال يقع إال إذا وقع سببه

لكن ال  ،فقد يوجد السحاب وال يوجد املطر ،حلكمة يعلمها اهلل تعاىل
د لكن ال يوج ،، وقد يوجد الزواج وال يوجد الولدبسحابيوجد مطر إال 
 ،، وقد يتحقق العمل الصاحل لكن يتطلف عنه دخول اجلنةولد إال جبما،

ولذلك قال اهلل تعاىل بعد ما ذكر  ،يدخل اجلنة إال مـن عمل صاحًلا لكن ال

 (2)چڄ  ڄ  ڄ        ڄچ :وأنه أعدها لعباده املؤمنني قال ،ما يف اجلنة
 ، أيالعوض ، لكن ليست باءأي بسبب أعماهلم ،والباء هنا باء السبب

، فإن أحًدا لن اشرتيت كذا بكذا :، كقولكألنهم عملوا صاحًلا دخلوا اجلنة
 :ولذلك قال عليه الصال  والسال ×  يدخل اجلنة بعمله حتى رسول اهلل

 :قال ،وال أنت يا رسول اهلل :. قالوا(أحٌد منكم اجلنة بعمله لن يدخل)
                                                 

يف ابن أبي عاصم و،  (61) :( يف صهة القيامة، باب رقم2519)رواه الرتمذي، رقم:  (1)
، والقضاعي يف (3/623) :احلاكم يف املستدرك(، و970) :، رقم(2/215) :اآلحاد واملثاني
 (.633: )مسند الشهاب

(، وقال وهذا حديث غريب من حديث أنس ال نعرفه إال من هذا الوجهقال الرتمذي: )
 األلباني: )حسن(.

 .24الواقعة:  (2)
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هي باء  (بعملـه) :فالبـاء يف قولـه ،(1)(وال أنا إال أن يتغمدني اهلل برمحته)

هي باء السبب،  چڄ  ڄ        ڄچ :والباء يف قوله تعاىل ،العوض واملقابلة
ليست اجلنة عوًضا الزًما ، لكن األعمال سبب من أسباب دخول اجلنةف

 .(2)ه، قال ذلك أبو العباس بن تيميلألعمال
، أي عرفنا اعتبار معرفتنا مبسبباتهإذا علمت هذا فاعلم أن األسباب نوعان ب

، فالشر، ني عن طريق الشر، وعن طريق القدرأن هذا سبب هلذا عن طريق

ڄ  چ :كقوله تعاىل، ومرتتب عليه،خيربنا أن هذا الشيء سبب هلذا الشيء

أسباب دخول اجلنة  فأخربنا أن األعمال الصاحلة سبب من چڄ  ڄ        ڄ
ًرا أن هذا الشيء سبب هلذا ، وكذلك القدر أي عرفنا قدواآليات كثري 

، وعالج ت التجربة على أنه سبب الخنهاضها، كعالج احلرار  دلالشيء
لى أنه والربوز للحرار  دل ع ،اإلسهال دل على أنه سبب إلمساك البطن

سبب هلذا الشيء ، فمن ادعى أن هذا الشيء سبب لإلصابة باحلمى وهكذا
، إذا علم هذا فليعلم أن ذي دله على هذه السببيةفنحن نطالبه بالدليل ال

يدل على سببيته شر، أي مل  ،كل من تعلق سبًبا مل يدل عليه دليل شرعي
  :نيكالتجربة مثاًل فال خيلو من حال ، ومل يدل عليه قدرمن كتاب وسنة

، فإذا اعتقد ذلك بذاته ذا السبب هو الهاعل للمسببإما أن يعتقد أن ه
 .األكرب فهذا هو الشرك

                                                 

(، 6463، كتاب الرقائق، باب القصد واملداومة على العمل، رقم: )البطاريأخرجه  (1)
 (.2816) :رقم ،باب لن يدخل أحد اجلنة بعمله ،يف صهات املنافقني وأحكامهممسلم و
 .(8/70) :جممو، الهتاوى (2)
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فهذا  ،وهذا سبب فقط ،إما أن يعتقد أن الهاعل هو اهلل تعاىل ال السببو
، هو الذي يربط األسباب باملسببات ألن األصل أن اهلل ،شرك أصغر

فإذا اعتقد اإلنسان أن هذا  ،فاألسباب الشرعية خاصة توقيهية على الدليل
فيما ال الشيء سبب وال دليل عليه فيكون قد نصب نهسه مشرًعا وتكلم 

، وألن األسباب قد يكون ارتباطها مبسبباتها يعنيه وهو حرا  ال جيوز
فكيف يقال إن هذا الشيء سبب هلذا الشيء وهو  ،ارتباًطا غيبًيا ال يدرك

وألن هذا أي اختاذ األسباب  ،يبغري حمسوس فهيه نو، من ادعاء علم الغ
ما كان وسيلة ل أن ك :والقاعد  تقول ،بال دليل وسيلة للشرك األكرب
إذا عرفت  ،والوسائل هلا أحكا  املقاصد ،للشرك األكرب فهو شرك أصغر

، هذا وفهمته فهًما جلًيا فهاك فروًعا على هذه القاعد  العظيمة حتى تتضح
  :منها

، وهي حرا  دل على وحرميها السنة واإلمجا، ،هي حرا  وشركو ،التمائم
ثالثة مذكور  يف غري هذا  حتى وإن كانت من القرآن على الصحيح ألوجه

، واملراد أن بعض الناس يتطذ التمائم ويقصد بها دفع الشر وجلب املوضع
وبعضهم  ،وبعضهم للحماية من اجلن ،فأناس يتطذونها لدفع العني ،اخلري

، فهم ال واعتقدوا فيها هذا االعتقاد ذوهام اخت، فهللوقاية من السحر
  :نيخيلون من حال

أي هي اليت تدفع الشر وجتلب اخلري  ،إما أن يعتقدوا أنها هي الهاعلة بذاتها
فهو  -والعياذ باهلل تعاىل - ،فهذا شرك أكرب خمرج عن امللة بالكلية ،بذاتها

 شرك يف الربوبية.
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لكن هذه التمائم  ،اجلالب للطري ،للشروإن اعتقدوا أن اهلل هو الدافع 
؛ ألن فهذا شرك أصغر ،اجلالبة للطري ،سبب من األسباب الدافعة للشر

الشر، مل يدل على أن من أسباب دفع الشر تعليق التمائم، بل حتى وال 
، ومع ذلك تصيبهم املصائب الكثري  فنحن نرى أناًسا قد علقوها ،القدر

فما بالك إذا كان الشر، قد دل على  ، قدرفالتمائم مل يدل عليها شر، وال
 شرك، فمع هذا ال جيوز اختاذها.وأنها  ،وحرميها
 ،لى أنهـا سبب مـن أسباب دفع الشردل الدليـل الشرعي ع الرقى :ومنها

ۀ  چ :، وقال تعاىل(1) (ال بأس بالرقى ما مل تكن شرًكا) :×قال النيب

فمن اعتقد أنها هي الهاعلة بذاتها  ،(2)چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ
، لكن مـن اعتقـد وهو شرك يف الربوبية ،خمرج عن امللة ،فهذا شرك أكرب

، وحيكم فهذا ال بأس به درَق هو الذي ُياهلل وأن ،أنها سبب من األسباب
ومن اعتقد  ،ألن الدليل دل على سببيتها لدفع األمراض ،بل هو الواجب
 .ا ضال خمالف لألدلةا أصاًل فهذأنها ليست سبًب

 إجابة أسباب من منه قريبًا الدعاء أن معتقدًا القرب عند الدعاء :ومنها
 دعا إذا أما لنهسه، اهلل يدعو أن وأعين جداًَ، كبري  طامة وهذا ،الدعاء

 الشرك يف وقع أنه يف العلم أهل خيتلف ال فهذا اهلل دون من القرب صاحب

                                                 

يف مسنده:  البزار(، و3886، كتاب الطب، باب ما جاء يف الرقى، رقم: )داود وأبرواه  (1)
 :، رقم(4/236) :املستدرك على الصحيحنياحلاكم يف (، و2744) :، رقم(7/178)
 وقال: )هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه(. (،7485)
 .82اإلسراء:  (2)
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 أن ويظن لنهسه اهلل ليدعو القرب قصد من على هنا الكال  ولكن األكرب،
 العلماء، باتهاق خاطئ ظن وهذا ،اإلجابة أسباب من القرب عند الدعاء

 منه أفضل القرب عند الدعاء إن قال أنه العلماء، من أحد عن نعلم ال فإننا
 هي بل ،الصحة من هلا أصل وال هلا أساس ال السببية فهذه املساجد، يف

 شرعًا بسبب ليس ما سببًا يعتقد صاحبها ألن ،الشرك وسائل من وسيلة
 وليس ،األدلة على التوقيف الشرعية األسباب إثبات يف واألصل والقدرًا،

 عليه كان وما واألجداد اآلباء وموروثات اهلوى مرده األسباب إثبات
 إال السبب يؤخذ ال بل واملذاهب، والتقاليد العادات مرده وال ،األسالف

 ال، وألف فال ال وما ،السبب فهو سببًا وجعلته األدلة أثبتته فما األدلة، من
 أسباب من القرب عند الدعاء أن على الدال الدليل عليك باهلل فأين

 متوافر  األدلة بل ذلك، على يدل الدنيا يف دلياًل نعلم ال إنا فواهلل اإلجابة؟
 ،حمدثاتها األمور وشر) :احلديث ويف حمدث، أمر هذا فإن منه، املنع على
 من أحد والفعله × النيب يهعله مل أمر وهو. (1)(ضاللة بدعة وكل

 أنه مع وأئمتها، األمة سلف من أحد وال التابعني من أحد وال أصحابه
 ،احلروب من والدواهي الهنت بهم ووحل ،املصائب عليهم تنزل كانت
 يكن فلم ذلك ومع ذلك، وحنو واألمراض ،والقحط ،واالختالف ،والهقر

 فيدعو ماتوا الذين أصحابه من أحد لقرب أو × النيب لقرب يأتي منهم أحد
 يقر أو ذلك يهعل كان أنه أحٍد عن نقل ومن أبدًا، حيصل مامل هذا عنده
 من البطاري صحيح ويف كبريًا، إمثًا وافرتى كذب فقد فعله من عليه

                                                 

 .( يف اجلمعة، باب ختهيف الصال  واخلطبة867) :مسلم رقم أخرجه (1)
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 بالعباس عمر استسقى املدينة يف قحطوا إذا كانوا أنهم): أنس حديث
 نبينا بعم إليك نتوسل وإنا فتسقينا بنبيك نتوسل كنا إنا اللهم: فيقول

 من القرب عند للنهس فالدعاء .(1)(فيسقون فيدعو فيقو  فادعه، قم ياعباس
 فحيث شك وال ،الشركية الوسائل ومن ،املنكر  والقبائح ،املذمومة البد،

 ألن سببيته، عد  األصل فإن والسنة الكتاب من دليل سببية على يأت مل
 .أعلم واهلل الشرعية األدلة على التوقيف الشرعية األسباب يف األصل
 أو زمانيًا كان سواء معني، بسبب شرعية عباد  فعل استحباب تعليق: ومنها

 الستحباب النكاح ابتداء سببية كاعتقاد بدليل، إال يثبت ال ذلك مكانيًا،
 سببيته، عد  فاألصل دليل بذلك يثبت مل ألنه بدعة فإنه ،الهاوحة قراء 

 ذلك وحنو لياليه بعض لقيا  أو لصيامه رجب شهر حلول سببية وكاعتقاد
 وكاعتقاد التوقيف، الشرعية األسباب يف األصل ألن بدعة كله ذلك فإن

 وال بدعة فإنه روحه على الهاوحة قراء  الستحباب امليت ذكر مرور سببية
 سببية وكاعتقاد التوقيف، على مبناها واألسباب الدليل ورود لعد  شك،
 باملولد االحتهال الستحباب األول ربيع شهر من عشر الثاني اليو  حلول

 لالحتهال، سبب هذااليو  حلول أن يثبت مل ألنه البد، من فإنه النبوي،
 يعرف احلق وإمنا ،بالكثر  يعرف ال احلق فإن األكثر، بهعل اعتداد وال

                                                 

، كتاب املناقب، باب ذكر العباس بن عبد املطلب رضي اهلل عنه، رقم: البطاريصحيح  (1)
عن أنس رضي اهلل عنه، أن عمر بن اخلطاب، كان إذا قحطوا  (، ولهظه: )...3710)

فتسقينا، وإنا  ×اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا )استسقى بالعباس بن عبد املطلب فقال: 
 (.قال: فيسقون (نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا
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 من شيء صرف جواز وكاعتقاد الصرحية، الصحيحة األدلة مبوافقة
 ومل أكرب، شرك هذا فإن يديه، على الكرامة ظهور بسبب للولي التعبدات

 املوجبة األسباب من الولي يد على الكرامة ظهور أن يثبت دليل يأت
 التوقيف، على مبناها الشرعية واألسباب له، التعبدات من شيء لصرف
 ال تعاىل هلل صرف حق العباد  أن على تدل واليت الكثري  األدلة عن فضاًل
 عن فضاًل صاحل، لولي وال ،مرسل لنيب وال ،مقرب مللك صرفها جيوز

 القولية البد، فكل وباجلملة وحنوذلك، شجٍر أو ،حلجٍر منها شيء صرف
 هذه وحت تدخل معينة، وألسباب حبل أصحابها يعلقها واليت والعملية
 أن واألصل بسبب، الشرعية العباد  هذه تربطون إنكم: هلم فيقال القاعد ،
 الصرحية، الصحيحة الشرعية لألدلة ثبوتها يف مهتقر  الشرعية األسباب

 على أي - عليها دليل ال السببية؟ وحيث هذه إثبات على الدليل فأين
 :قاطبة السنة أهل عند املتقرر  القاعد  ألن عدمها فاألصل -السببية هذه
 الصحيح الشرعي الدليل على التوقيف الشرعية األسباب يف األصل أن

 .أعلم واهلل .الصريح
 أنه يظن -تعاىل اهلل هداه - الناس بعض فإن النذر، يف االعتقاد :ومنها
 النذر أن يظن فهو املرهوب، املكروه عنه ويندفع املطلوب له حيصل بالنذر

 اجلهل دليل وهذا الشر، بها ويستدفع ،اخلري بها يستجلب اليت األسباب من
 دليل يرد مل أي إثباتها، على دليل يأت مل السببية هذه فإن والسنة، بالكتاب

 بها ينال اليت األسباب مجلة من النذر أن يهيد السنة من وال الكتاب من
 عدمها، فاألصل السببية هذه يثبت دليل ال فحيث الضر، به ويدفع ،اخلري
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 البتة لك جيوز فال الدليل، على التوقيف الشرعية األسباب يف األصل ألن
 لقدو  وال للنجاح سبب النذر أن وال للشهاء سبب النذر أن تعتقد أن

 بنهي الصريح الصحيح الشرعي الدليل ورد قد إنه بل ذلك، وحنو  الغائب
 حديث من الشيطان رواه فيما وذلك اخلري، وحصيل أسباب من النذر كون
 يستطرج وإمنا يرد شيئا ال إنه) :وقال النذر عن نهى × النيب أن عمر ابن
 طلبة على جيب الناس من كثري يف فاٍش اعتقاد وهذا ،(1)(البطيل من به

 جللب النذر سببية اعتقاد جيوز ال وملاذا: لك قيل فإن تصحيحه العلم
 اخلري؟

 وأما ،آنهًا السابق فللحديث األثري فأما ،والنظري األثري للدليل: فقل
 من دليل إىل مهتقر السببية وجه على بالشيء الشيء ربط فألن النظري
 الشرعية األسباب يف األصل ألن املنع فاألصل دليل ال وحيث الشار،،
 .أعلم واهلل .واضح وهذا الشار، إثبات على التوقيف

قد أن القرآن هو إن اعت وضع القرآن يف السيار  لدفع الضرر عنها :ومنها
وإن اعتقده سبًبا من  ،عن امللة، فهذا شرك أكرب خمرج الذي يدفع بذاته

؛ ألنه اعتقد فهذا شرك أصغر األسباب واهلل تعاىل هـو الذي يدفع الشر
فإن الشر، مل يدل على أن القرآن كأوراٍق وحرٍب  ،سبًبا ما ليس بسبب

 .وكتابٍة وجلدٍ  سبب لدفع الضر عن املكان الذي هو فيه

                                                 

مسلم (، و6608، كتاب القدر، باب إلقاء النذر العبد إىل القدر، رقم: )البطاريأخرجه  (1)
 .(1639) :رقم ،باب النهي عن النذر وأنه ال يرد شيئا ،يف النذر
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 ينسب فإنه املطر نزل إذا الناس بعض أنوهو  :االعتقاد يف األنواء :ومنها
 :حاالت ثالث من ختلو ال النسبة وهذه وكذا، كذا نوء إىل النازل اخلري هذا
 فهذاشرك املطر هلذا واحملدث املوجد هو الهالني النوء أن يعتقد كان إن

 .تعاىل باهلل والعياذ أكرب
 املطر هلذا واحملدث املوجد املقدر وحده هو تعاىل اهلل أن يعتقد كان وإن 

 ألنه أصغر، فهذاشرك ،اخلري هذا أسباب من سبب الهالني النوء ولكن
 فال األكرب، للشرك وسيلة وألنه ،والقدرًا شرعًا بسبب ليس ما سببًا اعتقد
 األصل ألن ،اخلري هذا حصول يف الهالني النوء ظهور سببية اعتقاد جيوز

 السببية؟ هذه على الدال الدليل وأين الدليل، على التوقيف األسباب يف
 كما ذلك من املانع الدليل ورد قد بل ذلك، على يدل دلياًل نعلم ال فإننا

: قال - عنه اهلل رضي - اجلهين خالد بن زيد حديث من الصحيحني يف
 من كانت مساٍء إثر على باحلديبية الصبح صال  × اهلل رسول بنا صلى
 ؟(ربكم قال ماذا تدرون هل) :وقال بوجهه علينا أقبل سلم، فلما الليل
 فأما وكافر، بي مؤمن عبادي من أصبح) :قال أعلم، ورسوله اهلل: قالوا
 من وأما ،بالكوكب كافر ،بي مؤمن فذلك ورمحته اهلل بهضل مطرنا قال من
 هنا والكهر ،(1) (بالكوكب مؤمن بي كافر فذلك وكذا كذا بنوء مطرنا قال

 وإحداث إجياد نسبة كانت فإن ،النسبة هذه يف االعتقاد باختالف يتنو،
 يف األصل ألن وذلك ،أصغر فشرك سبب نسبة كانت وإن ،أكرب فشرك

                                                 

، (846، برقم: )البطاري يف صهة الصال ، باب يستقبل اإلما  الناس إذا سلمأخرجه  (1)
 .( يف اإلميان، باب بيان كهر من قال: مطرنا بالنوء71) :ومسلم رقم
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 وإن بسبب ليس فإنه سببيته، على الشر، يدل مل فما التوقيف، األسباب
 .الشار، من يستهاد إمنا الشرعي السبب فإن سببًا، الناس بعض اعتقده

 كانت إذا إال بها بأس ال جائز  فهي توقيت، نسبة فهي: الثالثة احلالة وأما 
 .أعلم واهلل للذريعة سدًا فترتك موهمة
 اخرتا، فيه يكون منها كثري ،الساحر عند ستتم اليت املعاجلة :ومنها

 فضال نافعة، أنها القدري الدليل وال ،الشرعي الدليل يثبت مل عالجات
 شرعا جتوز ال ذاتها يف أصال هي يصنعها اليت األدوية هذه من كثريا أن عن
 اخرتا، حقيقتها يف فهي والبدني، الديين الضرر من عليه اشتملت ملا

 وندب بإبطاهلا، جاء الشر، بل التجربة، والتثبتها ،الشر، بها يأت مل أسباب
 اخلطري  والعوائد الكبري ، واملهاسد ،العظيم الضرر من فيها ملا حماربتها إىل

 دليل بال األسباب اختاذ من فهي وأديانهم، أبدانهم يف وااجمتمع الهرد على
 أنها اعتقد من حق يف إال األصغر الشرك من فهي مرعي، قدر وال ،شرعي
 وحماربتها، سدها فالواجب األكرب، الشرك من حقه يف فتكون بذاتها الهاعلة
 يتأتى ال بل والكهان، السحر  إىل الذهاب بتجويز القول مع اليتأتى وهذا

 .بالسحر السحر حل بتحريم القول مع إال
 إن أكرب شرك وهو العظيمة، احملرمات من بالقبور الطواف أن احلق :ومنها
 مكروب، دفع أو ،حمبوب جلب يف بامليت االنتها، الزائر قصد كان

 بال تعاىل هلل الطواف أصل كان إن وأما منه، الربكة لرجاء أو أولتعظيمه،
 وألنه ،األكرب للشرك وسيلة ألنه أصغر، شرك فهو املقاصد هذه من شيء
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ولعلك فهمت هذه القاعد   ،والشرعا القدرا بسبب ليس ما سببا اعتقد
 .الطيبة، واهلل أعلم

 القاعدة السادسة:

 )األسباب مؤثرة ال بذاتها(

على وجه انقسم الناس يف مسألة تأثري األسباب إىل ثالثة أقسا   :أقول
  اإلمجال، الهرقة األوىل:

وهم الذين قالوا إن األسباب ال تأثري هلا البتة، فاألسباب  ،معطلة األسباب
وإمنا هذا األثر  ،وإن حصل عند حدوثها أثر، إال أنها ال دخل هلا فيه أبدًا

فإن هذا  جاجة حبجر فانكسرتحصل عندها ال بها، فإذا رمى أحد ز
االنكسار ال عالقة بينه وبني إصابة احلجر مطلقًا، بل اهلل تعاىل أوجد 

نكسار عند ارتطا  احلصا  بالزجاج قدرًا، حبيث أنه حتى لو قدرنا عد  اال
ذا هوس يف العقل، وقدح يف حصول هذه الرمية لوجد االنكسار، وه

وللمعقوالت  ،وللقضايا احلسيات ،ومناقضة للمنقوالت الشر،،
ولو عرض على بهيمة ملا قبلته، وحق الواحد من هؤالء أن  ،املتقررات

هره عد  ركالت قوية صباحًا ومساًء فإذا تأمل قيل له: إن يركل يف بطنه وظ
األمل حصل عند الركلة ال بها، وما أشد فرح القاتل بهذا املذهب، فإنه 

وباجلملة  سيقول: إن موت اجلين عليه حصل عند رمية الرصاصة ال بها،
قابلهم طائهة ثانية يقال هلم: مشركة يف مو ،فهذا املذهب مرفوض متامًا

، وهم الذين غلوا يف إثبات السبب حتى جعلوه هو املؤثر بذاته، األسباب
وإمنا السبب ذاته هو  ،أي أن اهلل تعاىل ال شأن له يف خلق األثر وال تقديره
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ألنهم يعتقدون خالقًا  ،وهذا شرك يف الربوبية ،الذي أوجد هذا األثر بنهسه
لهرقة األوىل فرطت فا، فًا يف هذا الكون غري اهلل تعاىلمدبرًا ومؤثرًا ومتصر

ال رابطة بينهما مطلقًا، أي ليس بينهما  :يف الربط بني السبب وأثره فقالت
مطلق الرابطة، والهرقة الثانية غلت وجتاوزت احلد يف إثبات تأثري األسباب 

فجعلوا له التأثري املطلق، وكالهما على طريف  ،حتى جعلوه هو املؤثر بذاته
واحلق هو الوسط ومل يهز به إال  ،ميمنقيض، وكال طريف قصد األمور ذ

أهل الوسطية، اخليار العدول، أهل السنة واجلماعة رفع اهلل نزهلم يف 
 ،وغهر ألمواتهم ،وسدد خطاهم ،وأعلى اهلل منارهم ،الهردوس األعلى

ومجعنا بهم يف اجلنة، فإنهم توسطوا كعادتهم بني الهرقتني،  ،وثبت أحياءهم
تأثري املطلق وال نسلبه مطلق التأثري، بل هو مؤثر فقالوا: ال نعطي السبب ال

بل  ،كتسبه هذا السبب ليس ذاتيًااله مؤثراًَ، أي أن التأثري الذي جبعل اهلل 
عال، فإذا فالرابط بني األسباب وآثارها هو اهلل جل و جبعل اهلل له مؤثرًا،

ه وعدله ورمحته أن ميضي أثر السبب أمضاه، وإذا شاء اهلل حبكمته وعلم
شاء أن ال ميضيه ما أمضاه، ألنه سبحانه بيده األمر كله أوله وآخره، وسره 

وال معقب  ،ال راد لقضائه ،فما شاء كان وما مل يشأ مل يكن ،وعالنيته
ولكن  ،فالسبب عند أهل السنة مؤثر ،وال غالب ألمره جل وعال ،حلكمه

ا بتقدير اهلل تعاىل، وهم يف هذا املذهب وسط بني هاتني وإمن ،ال بذاته
)السبب مؤثر( فيه رد على  :الهرقتني، وبيان ذلك أن قول أهل السنة

)ولكن  :معطلة األسباب الذين نهوا تأثري السبب، وقوهلم رمحهم اهلل تعاىل
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فلم يعطلوا  ،ال بذاته وإمنا جبعل اهلل مؤثرًا( رد على مشركة األسباب
 واهلل أعلم. ومل يعطوه التأثري املطلق الذاتي. ،عن أثره السبب

 :القاعدة السابعة

 االلتفات إىل األسباب مطلًقا شرك يف الشرع, وعدم االلتفات هلا مطلًقا ) 

 (قدح يف الشرع, واألخذ بها مع كمال التوكل على اهلل هو حقيقة الشرع
 : لقد اشتملت هذه القاعد  على ثالث فقرات:أقول

: وهو شأن مشركة األسباب الذين ال ينظرون إال إىل الفقرة األوىل
السبب؛ وذلك العتقادهم أنه هو املؤثر بذاته، وقد علمت أن هذا االعتقاد 
شرك يف توحيد الربوبية العتقاد أن مثة خالًقا ومتصرًفا يف هذه الكون غري 

باملطلوق اهلل تعاىل، فهذه نظر  متطرفة جائر  قد تعلقت قلوب أصحابها 
وانصرفت عن التعلق باخلالق القوي القادر من كل  ،العاجز الضعيف

وخسروا اخلسران املبني، نعوذ باهلل منهم ومن  ،وجه، فطابوا اخليبة املطلقة
 حاهلم.

: وهو شأن معطلة األسباب الذين صرفوا نظرهم الصرف الفقرة الثانية
كوا العمل والسعي ، فرتب اعتماًدا على القدراملطلق عن وحصيل األسبا

؛ وذلك ألنهم ظنوا أنه ال تأثري تكااًل على ما كتب وسبق به القلما
فلماذا يتعبون أنهسهم يف ، فحيث ال تأثري هلا لألسباب يف املسببات أبًدا

؛ ألن الشر، قد رتب اآلثار على وحصيلها، وهذا االعتقاد قدح يف الشر،
ل األسباب الشرعية بتحصي، وأمرنا الكون بعضه ببعض أسبابها وربط

وأمرنا باجلهاد ، عمل الصاحل ألنه سبب لدخول اجلنة، فأمرنا بالوالقدرية
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ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ : حتى ال تكون فتنة، وقال لنا

ي ، فيأتلى ذلك، وغري ذلك من اآليات الدالة ع(1)چڦ  ڄ  ڦڤ  ڦ  ڦ
لألسباب، فأي قدح يف الشر، هؤالء األغبياء احلمقى ويقولون: إنه ال تأثري 

، ة اليت تثبت األسباب أعظم من ذلك، وأي تعطيل لألدلأعظم من ذلك
قة زلت بها القد  ، فهرلضالتان قد تاهتا يف باب األسبابفهاتان الهرقتان ا
وعصم اهلل  ، وفرقة زلت بها القد  يف القدح يف الشر،،يف مهاوي الشرك

فتوسطوا بني  -م يف الهردوس األعلىفع اهلل نزهلر -أهل السنة واجلماعة 
وهو  ،ونتوكل أواًل وآخًرا على اهلل تعاىل ،: نأخذ باألسباباملذهبني فقالوا

: فجمعوا بني األمرين فسعوا يف وحصيل األسباب مع الفقرة الثالثة
، فال هم اعتمدوا على املطلق على ربهم جل وعالاعتماد قلوبهم االعتماد 

كما فعل مشركة األسباب وال هم عطلوا  األسباب االعتماد املطلق
، بل ك املطلق كما فعل معطلة األسباباألسباب وتركوا وحصيلها الرت

، وهذا يلها وتوكلوا على اهلل حق التوكلأخذوا باألسباب وسعوا يف وحص
عوى التوكل من ، بل ما صدق يف دهج القويموالن ،هو الصراط املستقيم

ب من ، فاألخذ باألسباصادًقا ألخذ بهاترك وحصيل األسباب فإنه لو كان 
 .متا  التوكل على اهلل تعاىل

قد دخل مكة وعلى رأسه  -  عليه الصال  والسال -فهذا سيد املتوكلني 
لتواتر املعنوي ، وقد تواترت األدلة اوظاهر يو  أحد بني درعنياملغهر، 

                                                 

 .15امللك:  (1)
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، ظعلى األخذ بأذكار الصباح واملساء، وذلك أخًذا بأسباب احله حبرصه
وثبت عنه أنه كان حيرص أن يضع بني يديه العنز  لتكون سرت  له أخًذا 

 ، وكان يف بداية أمرهأو نقص األجر ،حهظ صالته من القطعبأسباب 
 مستطهًيا يف دار األرقم بن أبي األرقم وال يصلي إال يف الشعاب بأصحابه

 هيني، وهاجر هو وأبو بكر لياًل مستطأخًذا بأسباب حهظ بيضة املسلمني
، واستأجر يف سهر اهلجر  عبداهلل بن أخًذا بأسباب السالمة من العدو

وعد   ،تداء للوجهة الصحيحةاألريقط هادًيا خريًتا أخًذا بأسباب االه
بإخهاء خربهم ووعده تاج كسرى بن  الضيا،، وملا أدركهم سراقة أمره

ن فضة ، واختذ خامًتا مسباب االحتماء من العدو ومن كيدههرمز أخًذا بأ
ئل الدعو  إىل اهلل نقشه حممد رسول اهلل أخًذا بأسباب قبول وسيلة من وسا

، رأون الكتاب إال إذا كان خمتوًما، ألنه قيل له إن الرو  ال يقوهي املكاتبة
، وبنى سباب إبالغ الصوت ملن كان بعيًداواختذ املنرب ليططب عليه أخًذا بأ

، وبا، واشرتى تتار عن األعنيأخًذا بأسباب االسحجر نسائه حول املسجد 
أخًذا بأسباب وحصيل املعاش، وكان يتسحر ويأمر به أخًذا بأسباب التقوية 
على الصيا ، وأفطر يو  عرفة وأظهر فطره للناس ليتقوى على االجتهاد 

ليتقوى ، وأفطر يف سهر من أسهار اجلهاد وأظهر فطره للناس دعاءيف ال
ل الصحابة باملوعظة يف األيا  أخًذا تطوَّ، وكان يعلى مواجهة العدو وقتاهلم

، وآخى دخل السآمة يف قلوبهم من املواعظأي لئال ت ،بأسباب عد  إمالهلم
 ،بني املهاجرين واألنصار يف بداية اهلجر  لريسخ أخو  اإلميان يف القلوب

وليكتسب بعضهم  ،وليكسر حاجز العوائد ،وإلزالة الوحشة من النهوس
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 ،والغربة ،وليطهف على املهاجرين أمل الهقر ،يدهمن بعض عاداته وتقال
 ، فهذه املؤاخا  أخًذاواألوطان وغري ذلك ،واألوالد ،ألهلوفراق ا

، وكلها واألدلة على ذلك أكثر من أن وحصر، بأسباب هذه املصاحل كلها
اب وجوب األخذ باألسب ي، وهمبجموعها تثبت هذه القضية املهمة

، فالشر، جاء باألمر تعاىل، وهذا هو حقيقة الشر،واعتماد القلب على اهلل 
، بل ء باألمر بالتوكل على اهلل تعاىل، فال تنايف بينهاوجا ،بتحصيل األسباب

سباب فقط فقد ، فمن أخذ باألزمان متآلهان يكمل أحدهما اآلخرهما متال
هو املؤمن ، ومن أخذ باألسباب وتوكل فقصر، ومن توكل فقط فقد قصر

 .، واهلل حيهظنا وإياكحد املوفقالصادق واملو
 القاعدة الثامنة

 .(ال جيوز فعل عبادة هلل مبكان يفعل فيه جن  هذه العبادة لغري اهلل)

بح هلل مبكان باب ال يذ) :: حممد يف كتاب التوحيدوهي من قول الشيخ

فإن  ،(2) چڤ  ڤ  ڦ  ڦچودليل ذلك قوله تعاىل:  ،(1)(يذبح فيه لغري اهلل
 ،ملا بنوا مسجد الضرار إرصاًدا ملن حارب اهلل ورسوله من قبلاملنافقني 

أن يصلي فيه حتى يتطذوا  ×وتهريًقا بني املؤمنني أرادوا من رسول اهلل 
لصال  والسال  سأفعل ، فقال عليه افيه دعاية هلذا املسجد وشهر  له صالته

يف مسجد ، فلما رجع من تبوك أنزل اهلل عليه آيات سور  التوبة إن شاء اهلل
أن يقو  يف  ×، والشاهد أن اهلل تعاىل نهى نبيه قالضرار فأمر به فأحر

                                                 

 .151: ـالتوحيد صفتح ااجميد شرح كتاب  (1)
 .108التوبة:  (2)
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؛ ذلك ألن عباد  ×أي أن ال يصلي فيه مع أن صالته  ،مسجد الضرار
يًضا حديث ، ويدل على ذلـك أتهعل فيه هذه العباد  لغري اهلل هذا املكان

× أل النيب نذر رجل أن يذبح إباًل ببوانة فسثابت بـن الضحـاك قـال: 
هل : )قـال ،قالوا: ال ؟(هل كان فيها وثن من أوثان اجلاهلية يعبدفقال: )

فأوف بنذرك فإنه ال فقال للرجل: ) ،قالوا: ال ؟(كان فيها عيد من أعيادهم
رواه أبو داود وسنده  (وفاء لنذر يف معصية اهلل وال فيما ال ميلك ابن آد 

االستدالل هلذه القاعد  من ، وهذا احلديث أقرب يف (1)على شرطهما
وال  ،، ووجه االستشهاد منه أن هذا الرجل حدد لنذره موقًعا حمدًدااآلية

ل ما حيبه وك ،ألنه حيبه اهلل ويرضاه ،شك أن الوفاء بالنذر عباد  كما مضى
أن يتأكد من سبب هذا التحديد  ×، فأراد النيب اهلل ويرضاه فهو عباد 

، ومن سنة الكهار من األعياد واألوثان ياءخشية من الوقو، يف الشرك وإح
وكذلك يريقون الدماء يف  ،املعلمو  أن املشركني يريقون الدماء عند أوثانهم
ويف عيد  ،بيت اهلل احلرا  أعيادهم، كما حنن نهعل من إراقة الدماء عند

ملا سئل هذه األسئلة دل على أن اجلواب  ×، واملراد أن النيب األضحى
وأن اجلواب لو كان بنعم لكان جوابه  ،حال املكانخيتلف باختالف 

 ولـو لـم نعتقـد ذلك لصار سؤالـه ،بتحريم إقامة هذا النـذر و ال شـك
 ،الناذر أن ال يهعل هذه العباد  ×، فقد نبه النيب ا ال فائد  فيهبثع ×

وهي الذبح والتقرب  ،وهي الوفاء بالنذر يف مكان تهعل فيه نهس العباد 

                                                 

، كتاب األميان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، رقم: سنن أبي داود (1)
 (، قال األلباني: )صحيح(، وقد تقد  خترجيه.3313)
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ن يذحبون ألوثانهم فال جيوز و، فاملشركوليو  العيد لغري اهلل تعاىل ،لألوثان
 .ذبح يف أمكنتهم اليت يذحبون فيهاأن ن

وكذلك كره كثري من العلماء إراقة الدماء يف األيا  اليت يذبح فيها 
هذه وهذا احلديث نص يف  ،املشابهة شركون ألعيادهم وأوثانهم خشيةامل

هعل أي عباد  ولو هلل تعاىل يف مكان تهعل فيه أن ن ذنالقاعد ، فال جيوز إ
وال  ،فال نذبح هلل يف مكان يذحبون فيه لغري اهلل ،هذه العباد  لغري اهلل تعاىل

، وهذا واضح إن شاء اهلل تعاىل، هلل يف مكان يصلون فيه لغري اهللنصلي 
 :قي عندنا سؤاالن تتميًما للهائد وب
 ؟ملاذا نهينا عن هذا الشيء :ألولا
 لثاني: ما حكم زيار  املقابر اليت يهعل فيها الشرك؟ا

احملمدية حذرت كل  اجلواب: أما السؤال األول: فإن الشريعة اإلسالمية
ليهود والنصارى وغريهم من : من مشابهة الكهار من ااحلذر من أمور

، ومحاية املسلم من للذرائع ، وسدالكهر ، ومن إحياء سنتهم بعد موتهم
، واملوافقة يف اليت قد ينزل العذاب عليهم فيها ملواقعالدخول يف هذه ا
، ومن أدلة األول: قوله    دي إىل املوافقة يف اهلدي الباطناهلدي الظاهر قد تؤ

لتتبعن : )وقوله على سبيل اإلنكار ،(1) (من تشبه بقو  فهو منهم: )×
قال:  ى،قالوا: اليهود والنصار ،(سنـن مـن قبلكم حذو القذ  بالقذ 

                                                 

( يف اللباس، باب يف لبس الشهر ، وأمحد يف 4030)( و4029) :أبو داود، رقمرواه  (1)
( يف اللباس، باب من لبس شهر  من 3606) :رقم ه(، وابن ماج6245و)( 5664) :املسند
 .الثياب
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 ،(2)(اللحىخالهوا ااجموس أحهوا الشوارب وأعهوا : )×وقوله  ؟(1)(فمن)
صلوا يف نعالكم فإن اليهود ال تصلي يف وقال عليه الصال  والسال : )

 .ري كثوهكذا يف أدلة  ،ونهى عن السدل ألنه من فعل اليهود ،(3)(نعاهلا
يو  كان هلم قال لألنصار ملا رآهم يلعبون يف × ومن أدلة الثاني: أن النيب 

 ،(4) (يو  الهطر ويو  األضحى :قد أبدلكم اهلل بهما يومنييف اجلاهلية: )
وكذلك هذا احلديث أعين حديث ثابت بن  ،عاد  املشركنيوهذا إمخاد ل

 أعيادهم وعند يدل على إمخاد عادات املشركني يف (5)الضحاك السابق
 ×، فهذان األمران حرا  يف شريعة حممد أوثانهم، وغري ذلك من األدلة

                                                 

، (2/445) :داود الطيالسي وأب(، و20765) :، رقم(11/369) :معمر بن راشدرواه  (1)
 :، رقم(7/479) :ابن أبي شيبة(، و3424) :، رقم491: ـابن اجلعد ص(، و1217) :رقم

، وابن عدي (7140) :، والطرباني يف الكبري(3459) :البغوي يف اجلعديات(، و37378)
رواه أمحد )، وقال: (7/261) :وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد(، و4/1357) :يف الكامل

 .(والطرباني، ورجاله خمتلف فيهم
مسلم يف الطهار  (، و5892، كتاب اللباس، باب تقليم األظافر، رقم: )البطاريأخرجه  (2)

 (.259) :رقم ،باب خصال الهطر 
 :، رقم(8/405) :البزار(، و1514) :، رقم(1/388) :بد الرزاق الصنعانيرواه ع (3)
أبو القاسم متا  بن (، و7164) :، رقم(7/290) :املعجم الكبري لطرباني يفا(، و3480)

 (.889، رقم: )(1/346) :فوائد متا يف البجلي الرازي ثم الدمشقي  حممد
يف  (3/179) :( يف الصال ، باب صال  العيدين، والنسائي1134) :أبو داود رقمرواه  (4)

 .العيدين، باب صال  العيدين
 .(وإسناده صحيح) قال عبد القادر على جامع األصول:

 تقد  خترجيه. (5)
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يي ما كان من عاداتهم وال أن حن ،فال جيوز لنا أن نشبه باملشركني
فهي متنع أن  ،، وهذه القاعد  منبثقة من وحريم هذين األمرينوعباداتهم

يقيمونها سواًء  تقا  العبادات يف األمكنة اليت يقيم املشركون فيها عباداتهم
 ،(1)(هل كان فيها وثن يعبد) :؛ ألن يف احلديثمونهاأو كانوا يقي ،اآلن

وكان فعل ماٍض ناقص مما يدل على املنع من إقامة العباد  يف مكان تقا  أو 
 .  فيه جنس هذه العباد  لغري اهللكان يقا

وقد مضى  ،وبدعية ،شرعية :وأما جواب الثاني: فإن زيار  القبور نوعان
، فتسن هذه عباد  إذا مل ترتتب على حمظورور وال شك أن زيار  القب ،ذلك

، فبناًء عليه ال جيوز زيار  كان ال يهعل فيه جنسها لغري اهللالعباد  يف م
 ،القبور إذا كانت املقرب  يهعل فيها عبادات شركية من الطواف حول القبور

ألن الزيار  الشرعية  ،والذبح عندها وحنوه هلذه القاعد  ،والنذر إىل القبور
 فليس بينهما فرق كبري يف الصهة. ،س الزيار  البدعيةمن جن

واهلل تعاىل  .هعل فيها نو، من أنوا، الشركيت يفالواجب هو جتنب املقابر ال
 .أعلى وأعلم

ومن فرو، هذه القاعد  عد  جواز ذبح شيء هلل تعاىل يف مكان يذبح فيه 
ح اإلنسان بل واألفضل أن اليذب ،لوثن وحنوه الغري اهلل كمسلطة يذبح فيه

يف األوقات اليت يكون فيها عيد من أعياد املشركني قطًعا لدابر املشابهة، 
ال  العصر إال أكرب دليل على وص ،وما النهي عن الصال  بعد طلو، الهجر

 .ذلك
                                                 

 تقد  خترجيه.  (1)
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فيه له  ىتصح الصال  يف مسجد فيه قرب يصل ، بل الأنه ال تشر، :ومنها
يف هذا املسجد حرا  ال  لصال ، فاكما يف بعض املساجد يف بعض الدول

 .؛ ألنه يهعل فيه جنس هذه العباد  لغري اهلل تعاىلتصح

 القاعدة التاسعة

 )ال جيوز احللف إال باهلل تعاىل أو صفة من صفاته(
يف األميان تقول:  أهل السنة  القاعد  عندأقول: اعلم رمحك اهلل تعاىل أن 

وبعضهم يزيدها إيضاًحا (، ال جيوز احللف إال باهلل أو صهة من صهاته)
وليس للعبد أن حيلف إال باهلل  ،ويقول: )هلل أن حيلف مبا شاء من خملوقاته

من حلف بغري اهلل فقد كهر أو : )×أو صهٍة من صهاته(، ودليلها قوله 
ال وحلهوا بآبائكم، من كان حالًها فليحلف باهلل أو ، وحديث: )(1) (أشرك

فقال: إنكم تشركون × أتى النيب ، وعن قتيلة أن يهودًيا (2)(ليصمت
إذا أرادوا  ×وتقولون والكعبة، فأمرهم النيب  ،تقولون ما شاء اهلل وشئت

 (،ما شاء اهلل وشئت(، وأن يقولوا: )ورب الكعبة: )حيلهوا أن يقولوا أن
ال وحلهوا : )-عليه الصال  والسال   -، وقال (3)وصححهرواه النسائي 

ومن حلف له باهلل فلريض ومن مل  ،ومن حلف باهلل فليصدق ،بآبائكم

                                                 

 تقد  خترجيه.  (1)
 تقد  خترجيه.  (2)
ومل أقف على (، 3773بالكعبة، رقم: )، كتاب األميان والنذور، احللف سنن النسائي (3)

 والكن احلديث صحيح، قال األلباني يف تعليقه على سنن النساءي: )صحيح(.   تصحيحه له،



 

 282 
 

 رضي، وقال ابن مسعود (1)رواه ابن ماجه بإسناٍد حسن ،منا( يرض فليس
ألن أحلف باهلل كاذًبا أحب إلي من أن أحلف بغريه ): اهلل تعاىل عنه

لف بغري اهلل شرك واحل ،وذلك ألن احللف باهلل كاذًبا معصية ،(2) (صادًقا
 .كان صادًقاوإن 

وال  ،ومن األدلة أيًضا اإلمجا، املنعقد على املنع من احللف بغري اهلل تعاىل 
 .ته هلذه النصوص الصرحية الصحيحةعرب  مبن قال بغري ذلك ملطاله

 ؟ وما كهار  ذلك؟-بالتهصيل -حللف بغري اهلل تعاىل ما حكم او فإن قلت:
إنه قد وقع يف الشرك اىل فمن حلف بغري اهلل تعف: فيه تهصيل فأقول:
، إال أنه إن كان قد صاحب حلهه تعظيم كتعظيم اهلل تعاىل فإنه يف األصغر
، كما يهعله عباد القبور الة يكون قد وقع يف الشرك األكربهذه احل
، وإذا لف كاذًبا فإنه حيلف باهلل تعاىلفإن أحدهم إذا أراد أن حي ،واألولياء

صادق فإنه حيلف بوليه الذي ويظهر أنه  ،ويرب فيها ،أراد أن يغلظ األميان
هلل تعاىل فإن ، ومن حلف بغري ايعظمه، وهذا عني الشرك األكرب والشك

والالت  :من حلف فقال، حلديث: )كهار  ذلك أن يقول: ال إله إال اهلل
؛ وذلك ألنه بهذا وهو يف الصحيح ،(3)(: ال إله إال اهللوالعزى فليقل

                                                 

(، قال 2101، كتاب الكهارات، باب من حلف باهلل فلريض، رقم: )سنن ابن ماجه (1)
 األلباني: )صحيح(.

 تقد  خترجيه.  (2)
 تقد  خترجيه.  (3)
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 ذلك اجلرح إن كان الشرك فالبد من جرباحللف قد جرح توحيده بالشرك 
 .ذلك جمدًدا إسالمه إن كان أكرب، واهلل أعلم، أو يكون بأصغر

 هال ضربت لنا أمثلة على احللف بغري اهلل تعاىل؟  :فإن قلت
، وليس فيقول: والنيب ×: احللف بالنيب فمن ذلك : األمثلة كثري فأقول

أو أنه نشأ يف بلد   ،غري قصدحبجٍة علينا أنه مما جيري على اللسان من 
ال مبا وجد عليه  ،فإن اإلنسان متعبد مبا جاء به النص ،حيلف أهلها بذلك

 .أهل بلده
، فيقول: أو كاحللف بالشرف ،: واألمانة: احللف باألمانة فيقولومن ذلك

، أو أو كاحللف بالبدوي، أو زينب ،أو أمي ،، أو وشرف أبيوشريف
طلوقني، أو بالعهد وامليثاق، أو بالكعبة، أو ، أو برأس أحٍد من املاحلسن

القرب الهالني، أو بالعيش  ، أو برتبة-عليه الصال  والسال  -مبقا  إبراهيم 
كله حمر  ، وامللح، أو يقول: وحياتك يا فالن أو وحياتي، وحنو ذلك

وملا مضى من األدلة،  ،فال يعقد إال باهلل تعاىل ،؛ ألن احللف عباد وشرك
 .واهلل أعلم
 ؟ وما حكم احللف بآيات اهلل تعاىل فإن قلت:

إن كان  :فأقول ،بد فيه من التهصيل، وجوابه الهذا السؤال جممل فأقول:
 ،واجلبال ،والنجو  ،والقمر ،يريد باآليات أي اآليات الكونية كالشمس

قرر لنا أنه ال جيوز ، وقد تفهذه األشياء خملوقةوالنهار  ،والليل ،والشجر

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : احللف بشيء من املطلوقات، وأما قوله تعاىل
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وحنو ، (3)چڄچ : وقوله (2)چٱ        ٻ  ٻ  ٻ    چ  :وقوله، (1)چپ
هلل أن حيلف و ،فإن هذا القسم صادر من اهلل تعاىل ،ذلك مما ورد يف القرآن

أو  ،جيوز له أن حيلف إال باهلل، وأما املطلوق فإنه ال مبا شاء من خملوقاته
خل وحت األحكا  الشرعية حتى ، وربنا جل وعال ال يدصهٍة من صهاته

 .أو هذا حمر  عليه تعاىل اهلل عن ذلك علًوا كبرًيا ،: هذا واجب عليهنقول
كما  يات الشرعية أي القرآن فإنه آياتوأما إذا كان يقصد باآليات أي اآل

 :وقال تعاىل (4)چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ گ  گ      گ  ڳ چ: قال تعاىل

فحلهه بها حينئٍذ جائز  (5)چڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  چ
 وكالمه تعاىل صهة من صهاته، ،باعتبار أن هذه اآليات من كال  اهلل تعاىل

هم اجلواب إن شاء ، وبهذا التهصيل يهوقد تقرر أنه جيوز احللف بالصهة
 .، واهلل أعلماهلل تعاىل
  ما حكم قول بعض الناس: يف ذميت؟: وفإن قلت
، وقد ألن الذمة خملوقة ؛قصد بها عقد اليمني فهذا ال جيوزإن كان يفأقول: 

 ،، وإن كان ال يقصد بها عقد اليمنيلنا أنه ال جيوز احللف باملطلوق تقرر
، ولكن رب إن كان كذًبا فهذا ال بأس بهوإمنا يقصد أنه يتحمل حقيقة اخل

                                                 

 .2-1الشمس:   (1)
  .2-1الهجر:  (2)
 .1الضحى:   (3)
 . 49العنكبوت:  (4)
 .1هود:   (5)
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يشكل عليهم هذا اللهظ وال يههمون منه إال أنه حلف فالواجب الغالب 
 األميان اليت ال إشكال فيها؛ ألن والعدول عنه إىل ،الكف عن التلهظ به

 .ذلك من محاية جناب التوحيد، واهلل أعلم
 ما حكم اإلكثار من احللف؟و :فإن قلت

ا  أمسائه هلل تعاىل واحرتاإلكثار من احللف مناٍف لكمال تعظيم افأقول:  
؛ وذلك ألن احللف به أمر عظيم فال ينبغي أن يقال إال على تأكيد وصهاته

األقوال فإنه  (2)األمور وترهات (1)وأما سهاسف ،األشياء العظيمة املهمة
، والواجب على  وصهاته أن تذكر لتأكيد مثل ذلكينبغي تنزيه أمساء اهلل

، ولذلك فإنه مل يرد يف هلل تعاىل واحرتا  أمسائه وصهاتهاملسلم تعظيم ا
القرآن أن اهلل تعاىل أمر نبيه أن حيلف به إال على األشياء العظيمة كأمر 

فإنه  ،(3)چىئ   یچ: ، قال تعاىلوصدق القرآن ،واملعاد ،املبعث
، ويف الصحيح عن أبي هرير  (4) أحد تهاسريها أي ال تكثروا منها قيل يف

احللف منهقة للسلعة ممحقة : )×: قال رسول اهلل قال رضي اهلل عنه

                                                 

 .الرديء احلقري من كل َشْيءالسهاسف مجع سهساف:   (1)
 .(1/433) :املعجم الوسيط، و(23/441) :تاج العروس انظر

 أو ترهة.تره،  ، واحده:من أمساء الباطل الرتهات (2)
 . (6/129) :تهذيب اللغة، و(4/33) للهراهيدي: العنيانظر 

 .89املائد :   (3)
 .(7/504) :اللباب يف علو  الكتابانظر  (4)
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ثالثة : )×: قال رسول اهلل قال رضي اهلل عنه، وعن سلمان (1) (للكسب
، ل مستكربئ، وعا: أشيمط زانال يكلمهم اهلل وال يزكيهم وهلم عذاب أليم

رواه  ،(ورجل جعل اهلل بضاعته ال يشرتي إال بيمينه وال يبيع إال بيمينه
فهم السلف وتعظيمهم هلل جل وعال ، ومن عمق (2)الطرباني بسند صحيح

 براهيمكما قاله إ ،أنهم كانوا يضربون صغارهم على الشهاد  والعهد
، فهذا فيه الرتبية ، واليمني نو، من الشهاد (3) -رمحه اهلل تعاىل -النطعي 

 .عظيم اهلل واحرتا  أمسائه وصهاته، واهلل أعلمعلى ت
ألن أحلف باهلل كاذبا ) :نهفإن قلت: وما وجه قول ابن مسعود رضي اهلل ع

 ؟ (4) (أحب إلي من أن أحلف بغريه صادقًا
وأن احللف بغري اهلل  -جل وعال-هذا ألجل عظم احللف بغري اهلل فأقول: 

شرك، وأما الكذب فإنه كبري  والشرك األصغر هذا أعظم من الكبائر، 
فلهذا استحب أن يكذب مع التوحيد وأال يصدق مع الشرك، ألن حسنة 
التوحيد أعظم من سيئة الكذب، وألن سيئة الشرك أشنع من سيئة 

 واهلل أعلم. الكذب.
 قلت: وما حكم احللف باملصحف؟ فإن

                                                 

 چژ  ژ     ڑ  ڑ          ک           ک  ڈڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ، كتاب البيو،، باب البطاريأخرجه  (1)

 (.1606) :رقم ،باب النهي عن احللف يف البيع ،مسلم يف املساقا (، و2087رقم: )
 (.821) :، رقم(2/82) :املعجم الصغري للطرباني (2)
، كتاب الشهادات، باب ال يشهد على شهاد  جور إذا أشهد، رقم: البطاريأخرجه   (3)
(2652.) 
 تقد  خترجيه. (4)
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اق أو املداد الذي كتب إما أن يقصد بيمينه جمرد األور فأقول: هذا ال خيلو: 
، لف باملطلوقات ال جيوزفهذا ال جيوز، ألنها خملوقة، واحلبه املصحف، 

، ، فإن القرآن كال  اهلل تعاىلصد بيمينه عني كال  اهلل تعاىليقوإما أن 
، فإن كان يقصد باليمني أن وكالمه صهة من صهاته، واحللف بالصهة جائز

القرآن كال  اهلل تعاىل وهو يريد أن حيلف بالقرآن ألنه كال  اهلل تعاىل فال 
  .حرج ، واهلل أعلم

روي عن اإلما  ، وقد جيوزال × وكيف تقرر أن احللف بالنيب  فإن قلت:
 ؟(1) أمحد أنه جائز

كما قاله  ×حيلف بالنيب  احلق احلقيق بالقبول واالعتماد هو أن ال فأقول: 
والشافعي، وأبي حنيهة، وأمحد يف  ،مجهور العلماء، وهو مذهب مالك

ومن الناس من يستثين نبينا كما ، (2)وهي املشهور  عنه، إحدى الروايتني
 ،فجوز احللف به وهو إحدى الروايتني عن أمحد ،ن اخللفاستثناه طائهة م

وخصوه بذلك،  ،اضي أبي يعلي وأتباعهاختارها طائهة من أصحابه كالقو
، (3)قول ابن عقيل يف كتابه املهردات ، وهووبعضهم طرد ذلك من األنبياء

                                                 

: ـكشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس صانظر  (1)
 .303: ـصديس يف كشف شبهات داود بن جرجيس منهاج التأسيس والتق، و214

: ـكشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس صانظر  (2)
، 303: ـصديس يف كشف شبهات داود بن جرجيس منهاج التأسيس والتق، و214

التمهيد لشرح كتاب ، و204: ـصابية على الشبه الداحضة الشامية الصواعق املرسلة الشهو
 .457: ـصالتوحيد 

 انظر نهس املراجع السابقة. (3)
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ألن النهي هو عن احللف باملطلوقات كائنًا من  ،لكن قول اجلمهور أصح
يته والتوكل عليه ، وعن تقواه وخشي عن عباد  املطلوقهكما وقع الن ،كان

وسائر األنبياء واملالئكة نبينا  :وجعله ندًا هلل، وهذا متناول لكل خملوق
، واحلج إىل والنذر هلم أعظم من احللف بهم ،، فكذلك احللف بهموغريهم

القبور  وكذلك السهر إىل زيار  ،قبورهم أعظم من احللف بهم والنذر هلم
، قاله يف الصار  املنكي، وهذا هو احلق يف هذه املسألة ،وقصر الصال  فيه

على قاعد  أهل السنة واجلماعة من أنه ال جيوز احللف  وهو جري
، فبما متها وعلو رتبتها عند اهلل تعاىلباملطلوقات أيا كانت يف منزلتها وعظ

ي عن احللف رد  يف النه، وألن األدلة الواأنه خملوق فإنه ال جيوز احللف به
، واألصل هو بقاء العمو  على عمومه حتى يرد بغري اهلل تعاىل عامة

، من هذا العمو × ، وال نعلم أنه ورد ما خيصص النيب املطصص
، قال أبو العباس ابن تيمية حتى يرد الناقلالبقاء على األصل واألصل هو 

مع اتهاقهم بأنه ال ؟ ×تناز، الناس هل حيلف بالنيب ) :رمحه اهلل تعاىل
 ،والكعبة ،والكرسي ،كالعرش ،حيلف بشيء من املطلوقات املعظمة

وأمحد يف  ،وأبي حنيهة ،والشافعي ،فذهب مجهور العلماء كمالك ،واملالئكة
، وال تنعقد اليمني، كما ال حيلف ×أحد قوليه إىل أنه ال حيلف بالنيب 

بشيء من ذلك  ار  على من حلفبشيء من املطلوقات، وال جتب الكه
من كان حالها فليحلف باهلل أو )أنه قال:  ×فقد ثبت عن النيب  ،وحنث



 

 289 

وقال:  ،(أال من كان حالها فال حيلف إال باهلل)ويف رواية: ، (1) (ليصمت
 .(3) (فقد كهر)ويف رواية:  (2) (من حلف بغري اهلل فقد أشرك)
اإلميان به ألنه جيب  ×وعن أمحد بن حنبل رواية: أنه حيلف بالنيب  

فإلميان به اختصاص ال  ،واألذان، خصوًصا، وجيب ذكره يف الشهادتني
يشركه فيه غريه، واختار هذا طائهة من أصحاب اإلما  أمحد كالقاضي أبي 

كونه نبًيا لهذا  بل :وقال ابن عقيل×، خصوا ذلك بالنيب  ،وغريه ىيعل
 .وطرد ذلك يف سائر األنبياء
 وال غريه، ال بنيب ،ال تنعقد اليمني مبطلوق أنهووالصواب: قول اجلمهور 

ف مبطلوق وإن كان نبًيا قول لوإجياب الكهار  باحل ،بل ينهى عن احللف به
فالذي عليه عامة علماء  ،خمالف لألصول والنصوص ،ضعيف يف الغاية

املسلمني سلههم وخلههم أنه ال حيلف مبطلوق، ال نيب وال غري نيب، وال 
والنهي عن  ،لك من امللوك، وال شيخ من الشيوخ مملك من املالئكة، وال

 واهلل أعلم. .(4) (ذلك نهي وحريم عند أكثرهم
 وما كهار  احللف بغري اهلل تعاىل؟  :فإن قلت

، فمن حلف بشيء من املطلوقات ار  فيه إال النطق بكلمة التوحيدال كه
وبراهن هذا ما رواه  ،)ال إله إال اهلل( :فالواجب عليه مباشر  أن يقول

                                                 

 تقد  خترجيه.  (1)
 تقد  خترجيه.  (2)
 تقد  خترجيه.  (3)
 .(27/349) :جممو، الهتاوى (4)
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َأْخَبَرَنا  ،َحدََّثَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمَحمٍَّدالبطاري رمحه اهلل تعاىل يف صحيحه قال: 
 ،َعْن ُحَمْيِد ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ،َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر َعْن الزُّْهِريِّ ،ِهَشاُ  ْبُن ُيوُسَف

َمْن َحَلَف َفَقاَل ) ×:َقاَل َرُسوُل اللَِّه  :َقاَل َعْن َأِبي ُهَرْيَرَ  َرِضَي اللَُّه َعْنُه
ِفي َحِلِهِه َواللَّاِت َواْلُعزَّى َفْلَيُقْل َلا ِإَلَه ِإلَّا اللَُّه َوَمْن َقاَل ِلَصاِحِبِه َتَعاَل 

 .صحيح، واهلل أعلموهو يف ال ،(1) (ُأَقاِمْرَك َفْلَيَتَصدَّْق
 )ورب القرآن(؟ :وما حكم قول احلالف فإن قلت:

فأقول: هذا اللهظ يف ذاته ال جيوز إطالقه، ألن القرآن كال  اهلل تعاىل، فهو  
صهة من صهاته، ألن الكال  صهة للمتكلم، والربوبية مقتضاها اخللق، 

، خبلق القرآنوالقرآن ليس مبطلوق، بل أمجع أهل السنة على كهر من قال 
 تعاىل، ألنه كالمه، وكالمه صهة ل البتة وحت املربوبات هللفالقرآن ال يدخ

، ألننا قد طلوق، فانتبه هلذامبمن صهاته، وليس يف صهاته ما يوصف 
 ،، فاهلل تعاىل رب السمواتن يقسم بهذا اللهظ من بعض العوا مسعنا م

والعوامل كلها داخلة وحت ربوبيته، وأما  ،ورب اإلنس واجلن ،ورب األرض
وخالق  :ورب القرآن( حقيقته كأنه قال): ، فقول القائلالقرآن فهو كالمه

والتحذير واالنتهاء عن ، فالواجب احلذر القرآن، وهذا القول كهر وشنيع
 ، واهلل أعلم.هذا القول
 ؟()وحق القرآن :وما حكم قول القائل يف اليمني :فإن قلت

، وذلك ألن حق القرآن هو اإلميان بأنه كال  فاجلواب: هذا ال جيوز البتة 
، وأنه جيب اإلميان ، من اهلل تعاىل بدأ وإليه يعودمنزل غري خملوق اهلل تعاىل

                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
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الكامل بأنه خري الكتب  ، واالعتقاد، وتصديق أخبارهوالعمل مبا فيه ،به
رمحهم اهلل تعاىل يف هذه املسألة، ، وغري ذلك مما قرره أهل السنة السماوية

در من حلق إمنا هو فعل صا، وأنت ترى أن هذا افهذا هو حق القرآن
ادات املطلوقني وأفعال املطلوقني، أي أننا حنن ، فهي من مجلة اعتقاملطلوق

، فتلك االعتقادات والواجبات علينا يف كتاب اهلل تعاىل من يقو  بهذا احلق
، واملطلوق ال جيوز احللف به، أفعالنا، وفعل املطلوق خملوقهي من مجلة 
مبطلوق، ألنه مل حيلف ( هو يف حقيقته حلف )وحق القرآن :فقول القائل

وتصديق  ،، وحق القرآن اإلميان بهبالقرآن، ال، وإمنا حلف حبق القرآن
والعمل مبا فيه، فهذا احلق من مجلة أفعالنا، وأفعالنا خملوقة،  ،أخباره

 ، واهلل أعلم.طلوق ال جيوز أن تعقد اليمني بهوامل

 القاعدة العاشرة

 (عةواملتاب باإلخالص إال العبادات تقبل ال)
 قبول شرطا وهما تعاىل، اهلل رمحهم العلم أهل بني عليه متهق هذا :أقول

 تعاىل اهلل ىلإ العباد  ترتهع فال للعباد ، الطائر كجناحي هما بل ،ألية عباد 
 قال القيامة، يو  الكبري السؤال وعنهما الشرطني، بهذين إال قبول رفع

 ؟(كيف)و ؟(مل) ديوانان هلا وينشر إال دقت وإن فعلة من ما :السلف بعض
 اإلخالص، عن سؤال فاألول؟ فعلت وكيف؟ فعلها على الباعث ما أي

  اخلالص؟ وكيف؟ املهر فأين املتابعة، عن سؤال والثاني
 اهلل وجه إراد  إال العمل على لك الباعث يكون ال أنه :اإلخالص ومعنى
 توقع أن فهي :املتابعة وأما آخر، شيء مثة يكون فال اآلخر ، والدار تعاىل
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 ،نقصان وال زياد  غري من ،× اهلل رسول أوقعها اليت الكيهية على  العباد 
 أو ،سبب من فيها النص به جاء مما بشيء إخالل أو ،تأخري أو تقديم وال

 اشرتاط دليل فأما ذلك، وحنو ،صهة أو ،ركن أو ،واجب أو ،شرط

 ،(1)چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻچ: تعاىل فقوله اإلخالص

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ :تعاىل وقال ،باإلخالص مقرتنة بالعباد  فأمرهم

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  چ : تعاىل وقال، (2)چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

 قاعد  شرح يف منها كبري طرف تقد  فقد األحاديث وأما، (3)چڈ  ڈ
 ×: قوله فدليلها :املتابعة وأما هنا، اإلعاد  عن يغين مما بالنيات، األعمال

 حديث من عليه متهق ،(4)(رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا يف أحدث من)

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ: تعاىل وقال عنها، اهلل رضي عائشة

چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ     گک  ک  ک            ک

ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   چ  :تعاىل وقال ،(5)چں  ں  ڻ  ڱڱ    ڱ  ڱ

                                                 

 .5البينة:  (1)
 .14الزمر:  (2)
 .3-2الزمر:   (3)
 تقد  خترجيه.  (4)
 .157األعراف:   (5)



 

 293 

وئ  چ : تعاىل وقال ،(1)چچ  چ  چ  ڃڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃ

 وقال كثري ، املعنى هذا يف واآليات، (2)چۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ
 من املهديني الراشدين اخللهاء وسنة بسنيت فعليكم) :والسال  الصال  عليه

 فإن ،األمور وحمدثات وإياكم ،بالنواجذ عليها وعضوا ،بها متسكوا ،بعدي
 فإن)  :والسال  الصال  عليه وقال ،(3)(ضاللة بدعة وكل ،بدعة حمدثة كل

 األمور وشر ،× حممد هدي اهلدي وخري ،اهلل كتاب احلديث أصدق
 ذكرنا قدو ،جدا كثري  املعنى هذا يف واألحاديث ،(4) (بدعة وكل ،حمدثاتها

 املتابعة أن تعاىل اهلل رمحهم العلم أهل قرر وقد آخر، موضع يف منها طرفا
 :أمور عد  يف تكون أن بد ال
 .اجلنس يف -
 .والسبب -
 .والصهة -
 .لزمانوا -
 .واملكان -
 ذلك وكل الست، املتابعة جبهات العلم أهل يسميها اليت وهي واملقدار، -

 أن تعرف أن اآلن واملهم ،تعاىل اهلل شاء إن خاصة قواعد يف مهصال سيأتي

                                                 

 .31آل عمران:   (1)
 .21األحزاب:   (2)
 تقد  خترجيه. (3)
 تقد  خترجيه.  (4)
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 باعتبار والناس واملتابعة، اإلخالص شرطي بتوفر إال تقبل ال العبادات
 شر وهذا متابعة،دون  إخالصعنده  هممن: أحوال هلم الشرطني هذين
 متابعة ال ولكن وصدق إخالص هعند من ومنهم الناس، وأخسر الناس
 أكمل وهم ومنهم عنده، إخالص ال ولكن متابعة عنده من ومنهم عنده،

 منهم، جيعلنا أن تعاىل اهلل نسأل واملتابعة، اإلخالص حققوا من الطوائف
 :فنقول، العظيمة القاعد  هذه على يتطرج ما بعض لك ونضرب آمني،
 صالته فإن الناس، نظر من يراه ما بسبب زينها ثم الصال  صلى من :منها

×:  قوله ذلك وعلى قبول، شرط وهو اإلخالص، شرط لتطلف باطلة،
 :قال اخلهي؟ الشرك وما: فقيل، (اخلهي الشرك عليكم أخاف ما خوفأ)
 ،(الرجل نظر من يرى ملا صالته فيزين فيصلي، الرجل يقو  الرياء،)

 إقامة على له الباعث يكون ال أن املصلي على فيجب ،(1)جيد واحلديث
 من الصال  فإن ذلك، غري من وليحذر اآلخر ، والدار اهلل وجه إال الصال 
 األرض لرب العبد بها يتقرب اليت القربات وأجل، العبادات أعظم

 ىلإ مهض ذلك ألن، فيها املطلوق نظر يراقب أن له ينبغي فال والسماوات،
 فليتق ؟ اهلل غضب يطيق  ومن وعال، جل الرب غضب وإىل بطالنها،

 األعني خائنة ويعلم وأخهي، السر يعلم وعال جل فإنه نيته، يف ربه العبد
 .السماء يف وال األرض يف شيء خيهي عليه وال ،الصدور ختهي وما

                                                 

 :البزارو (،4204، كتاب الزهد، باب الرياء والسمعة، رقم: )ابن ماجهرواه  (1)
 :، رقم(7/506) :جامع املسانيد والسننيف  (، وابن كثري2663) :، رقم(7/106)
 .، قال األلباني على ابن ماجه: )حسن((9644)
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، أصحابها يدعون الذين من القبور عباد يهعلها اليت العبادات :ومنها
 اللههات، وإغاثة الكربات وتهريج، امللمات كشف يف بهم ويستغيثون

 ويطوفون هلا وينذرون، تعاىل اهلل دون من هلا وتعبدا تقربا عندها ويذحبون
 قد واملشرك مشركون قو  ألنهم منهم، اهلل يقبل ال القو  فهؤالء عليها،

 األعمال، قبول شرط من واإلخالص لإلخالص، مناف أمر يف وقع
 يو  تنهعهم ال الصاحلة وأعماهلم وصدقاتهم وزكاتهم فصالتهم :وعليه
 بل التعبد، يف اإلخالص شرط لتطلف الشرك هذا على ماتوا إن القيامة

 اهلل كثرهم ال الزمان هذا يف أكثرهم وما أصال، اإلسال  شرط لتطلف

ڄ  چ :تعاىل قال مقبولة، غري املشرك هذا من الصادر  فالتعبدات تعاىل،

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ : تعاىل وقال، (1)چڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ

ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ             ہ  ہ  ھ   

ۇ      ۇ  ۆ   چ: تعاىل وقال، (2)چۓ   ڭ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ: تعاىل وقال ,(3)چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

ۉ   ې   ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ     ەئ    ەئ  وئ  

                                                 

 .23الهرقان:  (1)
 .104الكهف:  (2)
 .53الزمر:  (3)
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 تكاد ال كثري  املسألة هذه يف والنصوص، (1)چوئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ 
 .وحصر
 وكان به، ورضي صاحبه عليه واستمر الرياء خالطه إن العمل أن :ومنها
 :قال×  ألنه باطل، كله العمل فإن آخره على أوله صحة ينبين مما العمل

 معي أشرك عمال عمل من ،الشرك عن الشركاء أغنى أنا :تعاىل اهلل قال)
 ال بل املشروكة، األعمال يقبل ال تعاىل فاهلل، (2) (وشركه تركته غريي فيه

 .وعال جل الكريم لوجهه خالصا كان ما إال منها يقبل
 يتقرب اليت القربات أعظم من واملساكني الهقراء على الصدقة أن :ومنها

 خالصة تكون أن قبوهلا شرط من لكن والسماوات، األرض لرب العبد بها
 بها أراد وإمنا تعاىل، اهلل وجه غري بها وأراد بصدقة تصدق فمن تعاىل، هلل

 ألن ثواب، من فيها له ليس فإنه سطي، جواد إنه :وليقال والتسميع، الرياء
 أبي بن لسعد × قوله ذلك وعلى اإلخالص، على مبناها العبادات

 تعاىل اهلل وجه بها تبتغي نهقة تنهق لن وإنك) :قال ،رضي اهلل عنه وقاص
 ال نهقة أنهق من بأن املطالهة مههو  فدل، (3)(احلديث... عليها أجرت إال

 .أجر وال فيها له ثواب ال فإنه تعاىل اهلل وجه بها يبتغي

                                                 

 .54التوبة:  (1)
 تقد  خترجيه. (2)
(، 56، كتاب اإلميان، باب ما جاء أن األعمال بالنية واحلسبة، رقم: )البطاريأخرجه  (3)
 (.1628) :رقم ،باب الوصية بالثلث ،مسلم يف الوصيةو
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 الصلوات أدبار يف الناس بعض يهعلها اليت اجلماعية األذكار: ومنها
 هلا أصل ال بدعة الصهة بهذه الذكر فهذا واحد، نسق على ،واحد بصوت

 سلف من أحد عمل من وال ،الصحابة عمل من وال×،  النيب عمل يف
 شرط عنه ختلف ألنه العمل، هذا يف هلم ثواب ال فأصحابه وأئمتها، األمة
 لقوله أصحابه، على مردود وهو املتابعة، وهو العمل، قبول شروط من

 .(1)(رد فهو أمرنا عليه ليس عمال عمل من) ×:
 من مجعة أول صال  وهي الرغائب، بصال  تسمى اليت الصال  :ومنها
 فيها ختلف مما الصال  فهذه معينة، بأعداد وأذكار معينة صهة على رجب
 وال ،مقبولة هي فال املتابعة، وهو ،العمل قبول شروط من الثاني الشرط

 يف املتابعة فأين واملتابعة، باإلخالص إال تقبل ال األعمال ألن فيها، أجر
 صحابته من أحد وال ×،  اهلل رسول يهعلها مل صال  وهي؟ الصال  هذه

 شيء هي وإمنا األمة، يف بأقواهلم املعتد األئمة من أحد وال، الكرا 
 فصال  السنة، متابعة عن القاصر عقله عليه وأمالها ،فعله من استحسنه
 بدعة وهي ،العلم من حظ هلم ممن حسنها من حسنها وإن بدعة الرغائب

 من عمل من بها عمل وإن بدعة وهي الهقه، كتب بعض يف ذكرت وإن
 .علمأ واهلل الناس،
 يعتقد اليت األفعال من وهي القرب، عند املقرب  يف القرآن قراء  :ومنها

 شرطير توف من بد فال كذلك األمر كان وحيث العبادات من أنها فاعلوها
 فاعلها يكون فقد اإلخالص أما واملتابعة، ،اإلخالص :وهما العمل قبول

                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
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 أصل ال العمل هذا فإن املتابعة؟ أين ولكن إخالص، نو، فيهم بعضهم أو
 البدعية الزيار  من هو القصد بهذا القبور زيار  إن بل الشر،، يف له

 فصاحب وأئمتها، األمة سلف عليه كان ما صاحبها خالف اليت املطرتعة
 له أجر ال هذه فزيارته ×،  النيب فيها خالف عباد  فعل قد الزيار  هذه
 ،باإلخالص إال األعمال تقبل وال عنها، ختلف قد املتابعة شرط ألن فيها،

 .واملتابعة
 الشريعة ولكن املشروعة، العبادات مجلة من االعتكاف أن الشك: ومنها

 املسجد، يف إال اعتكاف فال املسجد، وهو معينا، مكانا له حددت قد
 أنهم احلقيقة يف والصاحلني األولياء قبور عند يعتكهون فالذين: وعليه
 يف ومنكر ،الشر، يف بدعة الهعل هذا ألن مأجورين، ال ،مأزورون آمثون
 هذا يف هلم ثواب فال الشرك، يف والوقو، ،االعتقاد لهساد وذريعة الدين،

 وأين واملتابعة، باإلخالص إال تقبل فال عباد ، االعتكاف ألن االعتكاف،
 البتة، جيوز وال ،الشر، يف ومنكر ،باطل فعل فهو الهعل؟ هذا من املتابعة

 للبدعة املهضي التعظيم األموات وتعظيم للدليل، املطالهة من فيه ملا
 .املستعان واهلل احملكم، السد الباب هذا سد من بد فال والشرك،

 أنواعها خمتلف على كلها واإلسالمي، العربي العامل يف البد، كل: ومنها
 الثاني للشرط خمالهة ألنها األصل، هذا وحت تدخل فإنها أشكاهلا، وتباين

 أصحابها سنها بل ×،  النيب هدي غري على سنت قد فإنها املتابعة، وهو
 الساجمة، والقياسات ،الواهية الضعيهة والنقول الباطلة، املرويات على بناء

 الدين، قواعد وال ،لشر، دليال فيها يرا، مل اليت ،البارد  واالستحسانات
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 أن الشر، يف املتقرر فإن القبول، شرط فيه ختلف وقد ذلك مثل يقبل فأين
 واإلخالص موانعها، وانتهت، شروطها توفرت إذا إال تقبل ال العباد 

 عنها ختلف ألنها مقبولة، غري البد، فكل العمل، قبول شروط من واملتابعة
 قذار  من ااجمتمع تطهري) :أمسيناه ذلك يف مؤلف ولنا املتابعة، شرط
 شاء إن النهاية حافة على وهو بدعة، ألف على يربو ما فيه ذكرنا ،(البد،

 تنسف بذلك فإنك القاعد ، هذه قررت إن أنك تعرف أن واملهم تعاىل، اهلل
 التأصيل بركة كيف فانظر والعربي، ،اإلسالمي العامل يف املنتشر  البد، كل

 .به أوصيك ما وهو العلم، وضبط ،والتقعيد
 مبشروعية يرد مل اليت املواضع يف الهاوحة بقراء  تعاىل هلل التعبد: ومنها

 افتتاح يف كقراءتها الصريح، الصحيح الشرعي الدليل فيها قراءتها
 ذلك كل ذلك، وحنو السهر ابتداء يف أو امليت، اسم ذكر عند أو اخلطوبة،

 العباد  تصح وال عباد ، الهاوحة قراء  ألن أهلها، على املردود  البد، من
 صحابته من أحد عن وال ،× عنه يثبت ومل واملتابعة، ،باإلخالص إال

 الهاوحة يقرؤون كانوا أنهم وأئمتها األمة سلف من أحد عن وال ،الكرا 
 فهو الدين يف إحداث وكل وبدعة، ،حمدثة الهعل فهذا األشياء، هذه عند
 .أعلم واهلل، رد

 :القاعدة احلادية عشرة

 .األصل يف التوسل التوقيف على الدليل الشرعي الصحيح الصريح()

وبيانها أن يقال أن املتقرر عند أهل اإلسال  أن باب التعبد هلل تعاىل باب 
فما  ،، فال جيوز إثبات شيء منها إال إذا أثبته الدليلالدليل توقيهي على
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وما مل يثبته ومل ينهه فاألصل  ،وما نهاه منها نهيناه ،هاها أثبتننالدليل مأثبته 
ألن  ،من املعلو  أن باب التوسل من أبواب العبادات فهو عباد و ،عدمه

حملبوبة له جل مبناه على أنك تتقرب إىل اهلل تعاىل باختاذه الوسيلة املعينة ا
تهريعًا على القاعد  يف فاألصل فيه التوقيف   ، وحيث كان عبادوعال

 ،، وبناًء عليه فال جيوز لك أيها األخ املبارك أن تتوسل بشيءالعبادات
أو صحيح  ،كتابيه دليل من الوتعتقد من مجلة ما يتوسل به إال وعل

 ،، فليس باب التوسل مهتوحًا للشهواتحذرها، وما ال دليل عليه فالسنة
، أو األذواق، أو املوضوعة ،الضعيهة واألحاديث ،واهلوى ،وآراء الرجال

جبواز التوسل به فيجوز فما ورد الدليل  ،بل هو باب توقيهي على الدليل
ألن األصل  ،موقف املنع، وما مل يرد على جوازه دليل فقف منه التوسل به

 .واهلل أعلم يف باب التوسل التوقيف على الدليل الشرعي الصحيح
سنة وهل لهظ الوسيلة الوارد يف الكتاب وال: فإن قلت: الفرع الثالث

 هو معنى واحد؟ فأقول: خيتلف معناه أو
فالوسيلة  ،تلف باختالف اإلطالقخيالوسيلة لهظ أن رمحك اهلل تعاىل اعلم  

يف كتاب اهلل تعاىل يراد بها التقرب إليه بهعل أوامره واجتناب نواهيه، 
وذلك كما يف  ،وهي الوسيلة العامة اليت يطالب بها كل أحد ،وطاعة رسله

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  چ: قوله تعاىل

فابتغاء الوسيلة إليه يراد بها التقرب له ، (1)چۆ  ۆ   ۈ  ۈ

                                                 

 .35املائد :  (1)
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وباملناسبة فإنه مل يرد لهظ الوسيلة يف القرآن إال يف هذا  ،يرضيهبالعمل مبا 
 املوضع فقط. 

ال تنبغي إال  يراد بها املنزلة اليت يف اجلنة اليت ×وأما الوسيلة يف كال  النيب 
فإنها منزلة  ،ثم سلوا اهلل لي الوسيلة) ×:، كما يف قوله لعبد من عباد اهلل

 ن سألمف ،عباد اهلل وأرجوا أن أكون أنا هويف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من 
من قال ) :ويف حديث جابر مرفوعا .(1) (اهلل لي الوسيلة حلت له الشهاعة

آت  ،والصال  القائمة ،اللهم رب هذه الدعو  التامة :حني يسمع النداء
حلت له  ،وعدته وابعثه املقا  احملمود الذي ،حممدا الوسيلة والهضيلة

 .(2) (شهاعيت
، فإذا ة فإمنا يراد بها طلب الدعاء فقطالوسيلة يف كال  الصحابوأما 

ذلك فاعلم أن املراد ب ،هم أنهم كانوا يتوسلون بكذا وكذاوجدت يف كالم
، وذلك كما يف حديث أنس أنهم كانوا إذا أنهم يطلبون منه أن يدعو هلم

 ،فتسقينا ×اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك ) :قحطوا يقول عمر رضي اهلل عنه

                                                 

( يف الصال ، باب استحباب القول مثل قول املؤذن ملن مسعه 384) :مسلم رقم أخرجه (1)
( يف الصال ، باب 523) :ثم يسأل اهلل له الوسيلة، وأبو داود رقم ×كم يصلي على النيب 

 .(3املناقب، باب رقم ) (3619) :ما يقول إذا مسع املؤذن، والرتمذي رقم
ويف تهسري سور  بين (، 614رقم: )البطاري يف األذان، باب الدعاء عند النداء،  أخرجه (2)

( يف 529) :، وأبو داود رقم(4719برقم: ) ,چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈچ :إسرائيل، باب
( يف الصال ، باب ما 211) :الصال ، باب ما جاء يف الدعاء عند األذان، والرتمذي رقم

 .لدعاءيقول الرجل إذا أذن املؤذن من ا
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 ،(1)(، فيقو  فيدعو فيسقونإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباسو
وإنا نتوسل ) :وقوله ،كنا نطلب الدعاء منه :يأ( كنا نتوسل بنبيك) :فقوله

فهذه اإلطالقات  ،وحنن اآلن نطلب منه أن يدعو لنا :( أيبعم نبيك
بينها فقد أحكم ، فإن من فرق للهظ الوسيلة جيب التهريق بينها الثالث

 ،الذي ضلت فيه أقوا  ،بذلك شيئا كثريا من مسائل هذا الباب الشائك
 واهلل أعلم. ،وزلت فيه أقدا 

ي الصحيح وما األشياء اليت أثبت الدليل الشرع : فإن قلت:الفرع الرابع
 ؟ فأقول:الصريح جواز التوسل بها

 اء:بعد  أشيلقد أثبت الدليل الشرعي الصحيح الصريح جواز التوسل  

ڄ  ڄ  چ  :: التوسل إىل اهلل تعاىل بأمسائه احلسنى قال اهلل تعاىلاألول

 .(2)چڄ  ڃ  ڃ
وذلك كما يف حديث  ،، وله أدلة كثري : التوسل بالصهاتالثاني

... وأستقدرك بقدرتك ،اللهم إني أستطريك بعلمك الغيب) :االستطار 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ: ومنه دعاء سليمان عليه السال  ،(3) احلديث(

 ×ومنه حديث بريد  رضي اهلل عنها أن رسول اهلل  ،(4)چۆ
إني أسألك بأني أشهد أنك أنت اهلل الذي ال إله  ممسع رجال يقول: الله

                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
 .180األعراف:  (2)
 (.6382، كتاب الدعوات، باب الدعاء عند االستطار ، رقم: )البطاريأخرجه  (3)
 .19النمل:  (4)
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 :فقال ،إال أنت األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كهوا أحد
به لقد سأل اهلل بامسه األعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي )

 ، وغري ذلك من األدلة.(1)(أجاب
، ومنه قوله تعاىل عن نوح عليه لتوسل إىل اهلل تعاىل بذكر احلالا الثالث:

ڄ   ڃ  ڃ   ڃ  ڃ           چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  چ  :السال 

ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ: وقوله تعاىل عنه أيضا ،(2)چڍ

ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   چ :وقوله تعاىل عن موسى ،(3)چڃ  ڃ  ڃ  ڃ

قال ملا طرده أهل  ×ومنه احلديث املشهور يف السري أنه  (4)چڈ    ژ
وهواني على  ،وقلة حيليت ،اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي) :الطائف
 .(5) ... احلديث(الناس
: التوسل إىل اهلل تعاىل بدعاء احلي احلاضر القادر، ودليله حديث الرابع

أنس يف الصحيح أن رجال دخل املسجد من حنو دار القضاء ورسول اهلل 

                                                 

(، 3475رقم: )×، ، أبواب الدعوات، باب جامع الدعوات عن النيب الرتمذيرواه  (1)
 يف مصنهه: ابن أبي شيبة(، و3857، كتاب الدعاء، باب اسم اهلل األعظم، رقم: )ابن ماجهو
(29360.) 

 قال األلباني: )صحيح(.
 .117الشعراء:  (2)
 .11-10القمر:  (3)
 .24القصص:  (4)
 (.181) :رقم املعجم الكبري(، ويف 1036، رقم: )315: ـالدعاء صرواه الطرباني يف  (5)
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 ،وجا، العيال ،قائم خيطب فقال: يا رسول اهلل هلكت األموال ×
( أغثنا مالله) :يديه وقال ×فاد، اهلل يغيثنا، فرفع النيب  ،وانقطعت السبل
حتى  (1)فال واهلل ما يف السماء من سحاب وال قزعة) :ثالثا قال أنس

فال  ،ثم توسطت السماء فأمطرت ،خرجت من وراء سلع سحابة سوداء
ومنه حديث أنس يف  ،(2)... احلديث(واهلل ما رأينا الشمس أسبوعا كامال

، وهذا دعاء (3)طلب عمر رضي اهلل عنه من العباس أن يدعو للمسلمني
يه مجيع الصحابة، ومل ينكره أحد مع شهرته، وهو من أظهر أقره عل

ل معاوية رضي اهلل عنه ملا أصابهم القحط عاإلمجاعات اإلقرارية، وكذا ف
، ومنه أيضا أمر (4)يف الشا  فإنه أمر يزيد بن األسود أن يتقد  الناس ويدعو

، ومنه أيضا (5)ني أن يطلب منه أن يدعو لهرمن لقي أويسًا الق ×النيب 
وطلب منه أن يدعو له أن يرد اهلل  ×حديث األعمى الذي جاء إىل النيب 

                                                 

 رقيقة، قال الشاعر: قطع من السحاب :قز، هامجع ةالقزع (1)
  .كأن رعاله قز، اجلها     القطا همال عليهترى عصب 

 .752: ـجممل اللغة البن فارس ص، و(3/1265) للجوهري:الصحاح انظر 
(، 1013، كتاب اجلمعة، باب االستسقاء يف املسجد اجلامع، رقم: )البطاريأخرجه  (2)
 .(897، كتاب صال  االستسقاء، باب رفع اليدين يف الدعاء، رقم: )مسلمو
 خترجيه.تقد   (3)
 (.151) :، رقم(9/215) :كرامات األولياءأورده الاللكاءي يف  (4)
، كتاب فضائل الصحابة رضي اهلل عنهم، باب من فضائل أويس مسلمأخرجه  (5)

 .(2542القرني... رقم: )
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، (1)أن يدعو ألنس× ، ومنه أيضا طلب أ  سليم منه (1)تعاىل عليه بصره
 واألدلة على ذلك كثري  شهري .
                                                 

حدثنا عثمان بن عمر، أخربنا (، ولهظه: )17240) :، رقم(28/478) :أمحدرواه  (1)
شعبة، عن أبي جعهر، قال: مسعت عمار  بن خزمية، حيدث عن عثمان بن حنيف، أن رجال 

إن شئت دعوت لك، وإن )، فقال: اد، اهلل أن يعافيين، قال: ×ضرير البصر أتى النيب 
. فقال: ادعه، فأمره أن يتوضأ، فيحسن وضوءه، ويصلي (شئت أخرت ذاك، فهو خري

اللهم إني أسألك، وأتوجه إليك بنبيك حممد نيب الرمحة، يا )، ويدعو بهذا الدعاء: ركعتني
 (.حممد، إني توجهت بك إىل ربي يف حاجيت هذه، فتقضي لي، اللهم شهعه يف

 (.إسناده صحيح، رجاله ثقاتقال شعيب األرنؤوط: )
 :( ، والنسائي يف الكربى3578) :( ، والرتمذي379) :وأخرجه عبد بن محيد يف املنتطب

( ، وابن خزمية 1385) :( ، وابن ماجه659) :( ، وهو يف عمل اليو  والليلة10495)
 من طرق عن عثمان بن عمر، بهذا اإلسناد.  (519و 1/313) :، واحلاكم(1219)

هذا حديث حسن صحيح غريب، ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث )قال الرتمذي: 
 .(وهو اخلطميأبي جعهر، 

صحيح على )وقال:  ،طريق حممد بن جعهر، عن شعبة، به من (1/519) :وأخرجه احلاكم
 ، ووافقه الذهيب.(شرط مسلم

( من طريق إدريس بن جعهر العطار، عن عثمان 8311/2: )وأخرجه الطرباني يف الكبري
مان بن بن عمر، عن شعبة، عن أبي جعهر، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عمه عث

 .(إدريس بن جعهر العطار مرتوك)حنيف، به. قال الدارقطين: 

( من 660) :( ، وهو يف عمل اليو  والليلة10496) :الكربىوأخرجه بنحوه النسائي يف 
( 508) :، ويف  الصغري(8311/1) :طريق هشا  الدستوائي، وأخرجه الطرباني يف الكبري

 (527-1/526) :، واحلاكم(633) :والليلةمطوال بذكر قصة، وابن السين يف عمل اليو  
ل بن من طريق روح بن القاسم، كالهما عن أبي جعهر اخلطمي، عن أبي أمامة بن سه

 به.  حنيف، عن عمه عثمان بن حنيف
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حديث ابن عمر  :: التوسل إىل اهلل تعاىل باألعمال الصاحلة، ودليلهاخلامس
من بين إسرائيل الذين انطبقت عليهم الصطر ، وسدت يف توسل الثالثة 
)إن اهلل تعاىل لن ينجيكم من أمر  :فقال بعضهم لبعض ،عليهم باب الغار
فتوسل األول بربه  أن تدعو اهلل تعاىل بصاحل أعمالكم(|هذه الصطر  إال 

بوالديه، وتوسل الثاني بعهته وخوفه من اهلل تعاىل، وتوسل الثالث بأمانته 
 .(2) ()فانهرجت الصطر  فطرجوا ميشون :ويف آخره ،هدهوحهظ ع
 :كما قال تعاىل ×،التوسل إىل اهلل تعاىل باإلميان به وبرسوله  السادس:

ې  ې  ې  ې    ۉۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉچ

ى  ى    ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     ىئېئ  ېئ

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   

ٱ  چ  :وقوله تعاىل، (3)چچ  چ  چ  ڇ  چڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

وهذا السادس  ،(4)چٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ
                                                                                                                        

، كتاب فضائل الصحابة رضي اهلل عنهم، باب من فضائل أنس بن مالك مسلم أخرجه (1)
 .(2481... رقم: )

، مسلم(، و2272كتاب اإلجار ،، باب من استأجر أجريا، رقم: )، البطاري أخرجه (2)
 .(2743كتاب الرقاق، باب قصة أصحاب الغار الثالثة...، رقم: )

 .195-193آل عمران:  (3)
 .16آل عمران:  (4)
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فاألعمال  ،ألنه من مجلة األعمال الصاحلة ،يدخل يف األمر اخلامس
اليت دل  ي، فهذه الوسائل الست هالصاحلة من أعظم ما يتوسل به العبد

 الدليل الشرعي الصحيح الصريح على جواز التوسل بها واهلل أعلم.
 :فأقولء والصهات؟ اباألمسما أقسا  التوسل و : فإن قلت:الهر، اخلامس

، واملراد وتوسل خاص ،توسل عا  :قسمانالتوسل باألمساء والصهات 
ألك بأمسائك احلسنى وصهاتك بالتوسل العا  أي أن تقول اللهم أني أس

، واملراد العلى، هكذا على وجه العمو ، فهذا جائز كما مضى بال شرط
نئٍذ ، فيشرتط حيأن تتوسل باسم معني أو صهة معينةبالتوسل اخلاص 

سألت الرزق فتوسل باسم اهلل الرزاق ، فإذا مناسبة االسم والصهة للسؤال
، وإذا سألت املغهر  والرمحة فتوسل م واجلواد واملعطي وحنوهاوالكري

، وإذا سألت هور الودود التواب الرؤوف وحنوهابامسه الرمحن الرحيم الغ
هالك ظامل فتوسل بامسه اجلبار والقوي واملهيمن والعزيز والقدير 

فال بد أن يكون االسم أو الصهة ، ، وكذلك يقال يف الصهاتوحنوهما
 .ؤالك الذي تريد أن حيققه اهلل لك، واهلل أعلماملتوسل بها مناسبة لس

 :أقولف؟  ×ما حكم التوسل بالنيب و : فإن قلت:الهر، السادس
 أنوا،: ×التوسل بالنيب  

: التوسل به مبعنى طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر األول
، فهذا حقيقة دين اإلسال  وأال يعبد اهلل إال مبا شر،أخرب وتصديقه فيما 

 .×وزبد  رسالة الشريعة اليت بعث بها 
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اته فقط وأما بعد : التوسل به مبعنى طلب الدعاء منه فهذا جائز يف حيالثاني
، وأما الدليل على قدمنا األدلة على جوازه يف حياته، وقد وفاته فال جيوز

وال ضرًا وفاقد  ميلك حينئذ لنهسه نهعًا عد  اجلواز بعد وفاته فألنه ال
، وألن الصحابة كانوا إذا قحطوا استسقوا بالعباس مع أنه الشيء ال يعطيه

كان مدفونًا جبوارهم يف حجر  عائشة فعد  إتيانهم لقربه وسؤاله إمجا،  ×
شتد غضب اهلل تعاىل على قوٍ  ا) :قال ×منهم على عد  اجلواز وألنه 

 ،(2)(اللهم ال جتعل قربي وثنًا يعبد) :وقال ،(1)(هم مساجداختذوا قبور أنبيائ
و باب مهض إىل عيدًا ووثنًا ومسجدًا فه وقصده للدعاء عنده من اختاذه

، فحيث مل يهعله أحد من الصحابة والتابعني فال بد من سده ،ذلك
وتابعيهم وأئمة السلف فال جيوز فعله إذ لو كان ذلك مما جيوز لنبهوا عليه، 

أن علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب رأى رجاًل جييئ  (3)املطتار ويف 
: أال أحدثك حديثًا فيدعو فنهاه وقال ×إىل فرجٍة كانت عند قرب النيب 

ال تتطذوا قربي عيدًا ) :قال ×مسعته عن أبي عن جدي عن رسول اهلل 

                                                 

مسلم يف (، و4073رقم: )×... ، كتاب املغازي، باب ما أصاب النيب البطاري أخرجه (1)
 (.1793) :رقم ×،باب اشتداد غضب اهلل على من قتله رسول اهلل ،اجلهاد والسري

 :يف اجلمعة؛ واحلدثاني (570) :أبو مصعب الزهريو (،570) :وطأرواه مالك يف امل (2)
 .يف الصال  (184)
 (.428) :، رقم(2/49)لضياء الدين املقدسي:  ألحاديث املطتار ا (3)



 

 309 

فطلب الدعاء منه بعد  ،(1)(علي حيث كنتم فإن صالتكم تبلغين وصلوا
، وأما من الشرك األكرب املطرج من امللة، فإنه ال يدعى إىل اهلل تعاىلته مما

 ، نعوذ باهلل منه.أيًا كانوا فإنه من الشرك األكربدعاء األموات 
ألنه ال جاه له عند ال ، وهذا ال جيوز أو بذاته: التوسل إىل اهلل جباهه الثالث

اهلل جاهًا وأعالهم  لق عند، بل هو أعظم اخلاهلل، نعوذ باهلل من قول ذلك
، ومل صل يف التوسل التوقيف على الدليل، لكن قد قدمت لك أن األمنزلة

، بل وال يعرف عن شرعي الصحيح يف جواز التوسل بذلكيأت الدليل ال
، وكل ما يروى يف التوسل جباهه أحد من الصحابة يف ذلك حرف واحد

الكاذبني على  فكذب خمتلق موضو، لعن اهلل واضعه وعامله مبا توعد به
  :ن بذلك أن التوسل به ثالثة أنوا،فبا ×نبيه 

جائز بالنسبة  :، لكن قلتائز وهو األول بل هو حقيقة الديننو، ج
وأعظم املطلوبات  ،وإال فهو أوجب الواجبات ،للنوعني قبله فقط

 .املتحتمات، ونوعان ممنوعان. واهلل أعلم
 اللهم إني أتوجه لك) :مىكيف توجه قول األعو : فإن قلت:الفرع السابع

فإن بعض املبتدعة يستدل به على جواز التوسل جباه النيب  ،(1)(×بنبيك 
 أقول: ف وبدعائه بعد مماته؟ ×

                                                 

عبد الرزاق  (، و2042زيار  القبور، رقم: )، كتاب املناسك، باب داود وأبرواه  (1)
 :، رقم(2/150) :ابن أبي شيبة(، و4839) :، رقم(3/71) :صنفيف امل الصنعاني

 (.8804) :، رقم(14/403) :أمحد(، و7542)
 قال شعيب األرنؤوط: )إسناده حسن(. 
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: أنه ال ميكن أبًدا أن ديث أبًدا لكن جيب أن تههم أوالال إشكال يف هذا احل
ن فيها ما ، وال ميكن أن يكوالنصوص الشرعية اليت ثبتت صحتها تتعارض

، فيجب عليك أن تعتقد ذلك وما ورد عليك مما يدعو إىل نهي عنه أبدا
تتوهم فيه خمالهة أو معارضة فعليك باالستعانة باهلل تعاىل يف كشهه ثم 

، وهذا احلديث قد وردت فيه روايات ؤال أهل العلم الراسطني يف بيانهبس
فهي جامع الرتمذي إن هذا  ،يبني بعضها بعًضا ويهسر بعضها بعًضا

يف الرمحة  ×مد اللهم إني أسالك وأتوسل إليك بنبيك حم): األعمى قال
وقد تقد  لك أن التوسل يف عرف الصحابة يراد به  ،(2) (لي اللهم شهعه يف

ولذلك فهي روية يف جامع الرتمذي وسنن ابن  ،طلب الدعاء من الغري
إن ) :فقال له (،اد، اهلل أن يعافيين) ×:ماجه أن هذا األعمى قال للنيب 
فادعه فهذا يبني أن هذا التوجه  :، قال(شئت دعوت وإن شئت صربت

املذكور يف حديث السؤال إمنا يراد به طلب الدعاء منه، ال أنه توسل بذاته 
، ويوضح ذلك لهظ النسائي فإن جباهه كما قد فهمه بعض الغالطني أو

 .(3)احلديث( ...اهلل أن يكشف لي عن بصري اد،) ×:األعمى قال للنيب 
، فهذا احلديث هلل أن يعافيينويف املسند أن ذلك األعمى قال: اد، ا

فهذان  .(4) ()اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك.... احلديث :كحديث عمر السابق

                                                                                                                        

 تقد  خترجيه. (1)
 تقد  خترجيه. (2)
 تقد  خترجيه. (3)
 تقد  خترجيه. (4)
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ما يراد به طلب فيهالتوجه املذكور والتوسل الوارد ف ،احلديثان شيء واحد
وهذا أمر ال تناز،  ،وسؤال الشهاعة منه وهو حي ×،الدعاء من النيب 

بل قد ذكرنا أن حديث األعمى من مجلة األدلة على جوازه ويوضح  ،فيه
ا كانوا يتوسلون بغريه بداًل ذلك أن الصحابة رضي اهلل عنهم بعد موته إمن

، فلو كان التوسل به حيًا وميتًا سواء ملا عدلوا عن التوسل به بعد موته عنه
 ، وهذا واضح إن شاء اهلل تعاىلنهالتوسل بعمه العباس رضي اهلل عإىل 

 .واهلل أعلم
على وجه اخلصوص  ×هل ثبت يف زياد  قربه و : فإن قلت:الفرع الثامن

  شيء من السنة؟
وال قرب غريه  ،حديث واحد يف زيار  قربه ×، مل يثبت عن النيب ال فأقول:

أو شديد  ،، وما يروى يف ذلك فإمنا هو موضو،على وجه اخلصوص شيء
من زارني وزار قرب أبي الضعف باتهاق أهل املعرفة باحلديث، كقوهلم: )

كذب على ) :قال أبو العباس عنه .(اخلليل يف عا  واحد ضمنت له اجلنة
  .(1)(×رسول اهلل 

وال يعرف يف كتاٍب  ×باطل ليس هو مرويًا عن النيب )وقال النووي: 
 .أهـ.(2)(وال ضعيف بل وضعه بعض الهجر صحيح 

وال يصح  ،(من زارني بعد مماتي فكأمنا زارني يف حياتي: )ومن ذلك قوهلم
، ومن لضعف مبر  ويقرب أن يكون موضوعًامن أساسه بل هو شديد ا

                                                 

 .401: ـص البن تيمية اإلخنائية أو الرد على اإلخنائي (1)
 (.8/481) للنووي:  ااجممو، (2)
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وهذا احلديث ال أصل له  ،(من حج فلم يزرني فقد جهاني: )ذلك قوهلم
ابن عبداهلادي يف الصار   بل هو من املكذوبات واملوضوعات كما قاله

 .(1)ملنكيا
ا مل يثبت يف التوسل املمنو،: هو التوسل إىل اهلل تعاىل مبواخلالصة أن 

 :ها، منهو أنوا، بعضها أشد خطور  من بعض، والشريعة أنه وسيلة
وسؤاهلم  ،التوسل إىل اهلل تعاىل بدعاء املوتى والغائبني واالستغاثة بهم

الشرك األكرب من ، فهذا يج الكربات وحنو ذلكوتهر ،قضاء احلاجات
 .الناقل من امللة

لقبور واألضرحة بدعاء اهلل التوسل إىل اهلل بهعل العبادات عند ا: ومنها
، وهذا من ووضع القناديل والستور وحنو ذلك ،عندها، والبناء عليها

، وهو ذريعة مهضية إىل الشرك رك األصغر املنايف لكمال التوحيدالش
 األكرب.
، ه األنبياء والصاحلني ومكانتهم ومنزلتهم عند اهللالتوسل إىل اهلل جبا ومنها:

. توسل مل يشرعه اهلل ومل يأذن به ؛ ألنهوهذا حمر ، بل هو من البد، احملدثة

مكانتهم عند اهلل وألن جاه الصاحلني و، (2)چہ  ھ  ھچ: قال تعاىل

ولذا  ،(3)چمئ  ىئ  يئ  جب   حب  خبچ: ما قال اهلل تعاىل، كإمنا تنهعهم هم
، وقد نص على وأصحابه ×مل يكن هذا التوسل معروفا يف عهد النيب 

                                                 

 .185: ـالصار  املنكي يف الرد على السبكي ص (1)
 .95يونس:  (2)
 .39النجم:  (3)
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يكره : )قال أبو حنيهة رمحه اهلل، ه ووحرميه غري واحد من أهل العلماملنع من
أو حبق  ،أو حبق أوليائك ورسلك ،: أسألك حبق فالنأن يقول الداعي

ضوء الكتاب ول اإلميان يف قاله صاحب أص البيت احلرا  واملشعر احلرا (.
 واهلل أعلم . .(1)والسنة

 :القاعدة الثانية عشرة

 (صل يف التـــربك التوقيف على األدلةاأل) 

 التربك األصل يف) :اعلم رمحك اهلل تعاىل أن القاعد  املتقرر  فيه تقول
مبعنى أنه ال جيوز اعتقاد الربكة أو تسويغ  (التوقيف على ورود الدليل

، والدليل على ذلك ذلك دليل صحيح صريحشيء إال وعلى طلبها من 
 هو أن وجود الربكة يف مكاٍن أو زماٍن أو شطٍص من األمور الغيبية اليت ال

، ن أمور الغيب مبناها على التوقيف، وقد تقرر يف القواعد أتدرك بالعقل
، -إن شاء اهلل تعاىل  -عن التربك مع ما سيأتي من األدلة يف قيد األسئلة 

 واهلل أعلم .
ون بالذات أو اعلم رمحك اهلل تعاىل أن التربك إما أن يك :الفرع الثاني

، وفيه عندنا عالو  على القاعد  األ  مجل من القواعد بالزمان أو باملكان
 :، وهذه القواعد تقولالقاعد  اليت قدمنا الكال  عليهامنبثقة من تلك 
النص الشرعي ف على األصل يف التربك بالذوات التوقي :القاعدة األوىل

 .الصحيح الصريح

                                                 

 .51: ـأصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة ص (1)
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األصل يف التربك باألزمنة التوقيف على الدليل الشرعي  :القاعدة الثانية
 الصحيح الصريح.

األصل يف التربك باألمكنة التوقيف على الدليل الشرعي  :القاعدة الثالثة
 .الصحيح الصريح
ل بركته بالدلي األصل يف صور  طلب الربكة مما ثبتت :القاعدة الرابعة

 .التوقيف على النص
 إن ء اهلل تعاىل ونزيده وضوحا فنقول:ومعنى هذه القواعد واضح إن شا

ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  چ: ، كما قال تعاىلاهلل تعاىل خيلق ما يشاء وخيتار

فاهلل تعاىل ملا خلق األعيان واألزمنة واألمكنة جعل لكل ، (1)چۉ
مجلة تلك ، ومن ى ما تقتضيه حكمته وفضله جل وعالمنها صهات عل

لعقول وال ، وتلك الربكة أمر غري مدرك باالصهات وضع الربكة فيها
األمور ، واملتقرر أن األصل يف بالشهوات وال باألهواء، ألنه أمر غييب

هذه  وبناء عليه: فال جيوز ألحد أن يعتقد أن، الغيبية وقهها على األدلة
ده العقل، بل مرده دراك الربكة فيها ليس مر، ألن إالذات مباركة إال بدليل

ن الذوات أو ، فمن اعتقد أن يف ذات مالدليل، واألصل استواء الذوات
دون غريها من الذوات واألعيان فإنه خمالف  عني من األعيان بركة

ناقل عن األصل ال من الثابت لألصل، واملتقرر أن الدليل يطلب من ال
ر وضع الربكة يف د اختا، وألنك تثبت بهذا االعتقاد أن اهلل تعاىل قعليه

                                                 

 .68القصص:  (1)
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اىل أمر غييب ال يدرك إال ، وهذا االختبار الصادر من اهلل تعهذه العني
املعينة ، فأين الدليل الدال على وجود الربكة يف هذه العني والذات بالوحي

، فمن فضل مكانا يف دون غريها؟ وكذلك األمكنة، فاألصل فيها استواؤها
، كان بعينه دون غريه بركةهذا امل األرض على مكان آخر واعتقد أن يف

، الب بالدليل الدال على هذا األمر، ألنه يعتقد أمرا خالف األصلفإنه مط
قال يف األزمنة، فإن  ، وكذلك يتقرر أن خمالف األصل عليه الدليلوامل

 من اعتقد الربكة يف زمان دون زمان فإنه مطالباألصل استواؤها، ف
ن يعتقد الربكة يف الذات جاءنا م، فإن بالدليل الدال على هذا االعتقاد

لى وجود الربكة فيها ، والزمان املعني بالدليل الدال عاملعينة، واملكان املعني
، ألنه بناه ، واعتقاده هذا مقبول ومعتمد، وعلى العني والرأسفأهال وسهال

، وأما إن كان ال برهان عنده وال على الدليل الشرعي الصحيح الصريح
واالعتقادات اليت  ،ا هي التطرصات والظنون الكاذبةدليل يعضد قوله وإمن

، واعتقاده هذا مردود عليه هلا وال زما  فال أهال وال سهال ال خطا 
ومضروب به يف وجهه، وال كرامة، وإنك إذا نظرت نظر  بسيطة إىل تلك 

، قد الكثري من الناس أن فيها بركةاألمكنة والذوات واألزمنة اليت يعت
، وإمنا بنيت ق وال على الدليل، وال على اهلدىعلى احل لوجدتها مل تنب

، واألهواء املتعهنة، والظنون والتطرصات الكاذبة ،على النقول الواهية
حيل ألحد أن يعتقد بركة يف ذات دون ذات إال  ال :، فيقال هلمالهاسد 

، أو مكان دون أن يعتقد بركة يف زمان دون زمان ، وال حيل ألحدبدليل
، ، فباب التربك ليس مهتوحا ملن هب ودب وخترص وكذببدليلان إال مك
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فيه  نبل هذا الباب مقرون بثبوت الدليل، فما ثبتت األدلة بأ، ال، وألف ال
، وما مل يأت الدليل بأن فيه بركة فال جيوز لنا وال بركة أثبتنا الربكة فيه

هذه  ، ولو أن الناس اعتمدواوال ألهوائنا أن تثبت فيه الربكةلعقولنا 
األصول الطيبة املقرر  عند أهل السنة واجلماعة رحم اهلل تعاىل أمواتهم 
وثبت أحياءهم ألراحوا واسرتاحوا من كثري من البد، واخلرافات 

، وخلطلت بنيان دينهم وإميانهم، واحملدثات اليت أفسدت عليهم عقيدتهم
 ولكن هلل األمر من قبل ومن بعد.

ن ألدلة بثبوت الربكة فإنه ال جيوز أثم اعلم أن األمر الذي وردت ا 
، فليس طلب الربكة مما ثبت به النص من نتجاوز به الصور  اليت ورد بها

، بل ال حيل لنا وال لغرينا أن نطلب الربكة فيما ثبتت حة، الاألبواب املهتو
قتضى الصور  اليت ورد بها الدليل، بأن فيه بركة إال على م ةالدالاألدلة 

، فربكته يف هدايته وتالوته وتدبره والعمل به القرآن مثالكما يف بركة 
قرآن ، فالنه اخلري والرب والشهاء والهرقانوأ ،هوتضعيف أجور األمة بقراءت

، ولكن ومع ثبوت الربكة فيه فإنه ال جيوز مبارك، كما وصهته األدلة بذلك
 ، ألن هذه الصور  يف طلب الربكةحد أن يضعه على صدره طلبا للربكةأل

، هتحه للهأل كما يهعله بعض اجلهال، وال حيل ألحد أن يمن القرآن مل ترد
، وال حيل ألحد أن الدليلألن طلب الربكة من القرآن بهذا الهعل مل يرد به 

، فإن هذه سيارته مثال لطلب بركته يف احلهظيعلقه على صدره أو يف 
ة ماء زمز ، الربكة بالقرآن مل يرد بها النص، وكذلك برك الصور  من طلب

، فال جيوز مثال غسل فإن الدليل أثبت أن فيه بركة، ولكن بركته يف شربه
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، ألن هذه الصور  حل فيها بركة ماء زمز الثياب به اعتقادا أن الثياب ست
، وال حيل ألحد أن يغسل به ة من ماء زمز  مل يرد بها الدليليف طلب الربك

ة ألن هذه الصور  يف طلب الربك، عتقاد أن املتا، ستحل فيه الربكةمتاعه ا
كل األمور اليت ثبتت فيها ، يف من ماء زمز  مل يرد بها الدليل، وهكذا

، فال تظنن يا أخي بارك اهلل تعاىل فيك أن املهم ورود الدليل بأن الربكة
لعني مباركة أو هذا الزمان مبارك، أو هذا املكان مبارك، ال، هذا ال هذه ا

، وهو أنه ال جيوز لك أن تتجاوز آخر يضم إليهيكهي، بل ال بد من أمر 
 :، وبناء عليهكةفيه بر مر الذيالصور  الوارد  يف طلب الربكة من هذا األ

 :فإن أردت النجا  يف هذا الباب فال بد أن تعمد هذين األصلني
 إال فيما ثبت النص بأن فيه بركة.أنك ال تطلب الربكة  :األول 
ر  الربكة من هذا األمر متهقة مع الصوأن تكون صور  طلب  :الثاني 

بأنه فيه بركة، فطلب  ، فما مل يثبت الدليلالشرعية اليت وردت بها األدلة
دلة ، وجتاوز الصور  الشرعية يف طلب الربكة مما وردت األالربكة منه بدعة

والبد، إال من هذه احملدثات  بإثبات الربكة فيه بدعة أيضا، وال خملص
، وال قد وجود الربكة يف ذات إال بدليل، فال تعتلنيباعتماد هذين األص

د ، وال تعتقلى وفق ما ورد به الدليلتطلب الربكة من هذه الذات إال ع
ان إال على ، وال تطلب الربكة يف هذا الزموجود الربكة يف زمان إال بدليل

، وال د وجود الربكة يف مكان إال بدليل، وال تعتقوفق ما ورد به الدليل
، فإنك إن فعلت ان إال على وفق ما ورد به الدليللربكة يف هذا املكتطلب ا

، فانتبه هلذا الناس يف هذا الباب العقدي املهمهذا جنوت مما أحدثه كثري من 
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الكال  واحهظ هذا التأصيل فلعلك ال تظهر به بهذا الوضوح يف مكان 
 .املوفق واهلادي إىل سواء السبيل آخر، واهلل

اب علم رمحك اهلل تعاىل أن من املسائل املهمة يف هذا البوا :الفرع الثالث
ا من مهمات ، وأقسم باهلل العلي العظيم أنهأيضا أن تهرق بني نوعي الربكة

وأن  ، فأرجوك يا حبييب أن ترعي لي مسع قلبك،املسائل يف هذا الباب
، وذلك أن أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل قد قسموا وجود تههم ما أقول

فيما ثبت به الدليل إىل قسمني: إىل بركة ذاتية منتقلة، وإىل بركة كة الرب
الربكة اليت تنتقل إىل ما ، فأما الربكة الذاتية فرياد بها تلك معنوية الزمة

، فإن الربكة تنتقل إىل ما مسها بهله بركة ذاتية  ئا، فمن المس شيالمسها
، وباجلملة فال حملها لربكة اليت ال تهارقنها تلك اموأما الربكة املعنوية ف

، ×نعرف شيئا فيه بركة ذاتية منتقلة ــ باعتبار هذه األمة ــ إال بركة نبينا 
كل شيء مسه جسده  ، مبعنى أنفإنه رجل مبارك، وبركته ذاتية منتقلة

، وال نعرف يف احلقيقة بركة ذاتية إال لطاهر الشريف فإنه تكون فيه بركةا
، فالربكة  أفضل الصال  وأمت التسليمصاحبها تلك الذات املباركة على 

، ولذلك فقد ذات مباركة ×، فذاته ×لعينية ال تكون إال يف ذات النيب ا
ثبت يف األحاديث أن الصحابة رضي اهلل عنهم كانوا يتربكون بعرقه وثيابه 

ذات مباركة، وبركتها تنتقل ملا ال  ×، ألن ذاته ×ووضوئه وبقية شرابه 
، بل وجيوز على قول أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل تهاق أهل، وهذا بامسها

، ولكن اتهق أهل ×السنة رمحهم اهلل تعاىل التربك بآثاره ولو بعد مماته 
، تعاىل على أن آثاره كلها قد فقدت، فلم يبق منها شيءالعلم رمحهم اهلل 
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فهو كذب وافرتاء يراد به  ×وأما ما يذا، هنا وهناك من أن من أثر النيب 
، واتهق عامة أهل السنة رمحهم اهلل أموال الناس وإفساد عقيدتهم تزازاب

، فليس ×تعاىل على أنه ليس يف األمة من بركته بركة ذاتية منتقلة غريه 
إال ما  ، ومل يبق يف األمةء األرض بركته بركة ذاتية منتقلةشيء من أجزا

ضان، بركته بركة معنوية الزمة، أي أنها ال تنتقل عن حملها، كربكة رم
، مما ثبتت فيه الربكة من األزمنة ، وغريهاوعاشوراء، وعشر ذي احلجة

، سجد احلرا  ومسجد املدينة، ومسجد بيت املقدس، وماء زمز وكربكة امل
، فربكة يه الربكة بالدليل الصحيح الصريحوبركةالقرآن وحنوها مما ثبتت ف

، وقد أوجب اخللط شياء إمنا هي بركة معنوية الزمة، ال ذاتية منتقلةهذه األ
، وبدعا كثري  ال عد هلا وال حصر، الربكة فسادا كبريا يف االعتقاد بني نوعي

ولعلنا  ،وا للناس الهرق بني هذين النوعنيفالواجب على أهل العلم أن يبين
، واملهم هنا أن تعلم أن األصل يف ها رسالة خاصة إن شاء اهلل تعاىلنهرد في

، وما قرر أهل لةدة واألمكنة التوقيف على األمنباب التربك باألعيان واألز
ك إال ليسدوا باب البد، واإلحداث، وباب العلم رمحهم اهلل تعاىل ذل

 .واهلل يتوالنا وإياك ،الشرك والوثنية، فسد هذا الباب من أهم املهمات
مما مل تثبت فيه الربكة  وما حكم طلب الربكة : فإن قلت:الفرع الرابع

 ؟بالدليل
كون ، ولكنه يهذا أمر حمر  ال جيوز، بل هو يف حقيقته من الشرك: فأقول 

اىل ، فإن كان يعتقد أن اهلل تعأحيانا شركا أكرب، وأحيانا يكون شركا أصغر
، ولكن أن اهلل تعاىل هو خالقها ومقدرها، وهو واضع الربكة يف هذا األمر
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عتقاد من ا اال، فهذن مجلة األسباب اليت تثمر الربكةمالمسة هذا الشيء م
  :، وذلك ألمرينمجلة الشرك األصغر

، واملتقرر أن من با ما ليس بسبب ال شرعا وال قدراألنه اعتقد سب :األول
ن القدر فقد وقع يف الشرك اعتقد سببا ليس عليه دليل ال من الشر، وال م

، الشيء هو الذي يوجب الربكة بذاته، وأما إن كان يعتقد أن هذا األصغر
نه هو الهاعل ، فيعتقد أيضهي الربكة على من المسه لذاته وأنه هو الذي

تصرف ، ألنه اعتقد أن مثة من يوالواضع للربكة، فهذا من الشرك األكرب
، وعلى ذلك يف هذا الكون مع اهلل تعاىل، وهو شرك يف توحيد الربوبية

طلب  :كة من األشجار أو األحجار وحنوها، فيقالخيرج حكم طلب الرب

ھ  چ: ، قال تعاىلاألشجار أو األحجار حمر  وشرك عضالربكة من ب

اهلل تعاىل على ، وهذا إنكار من (1)چے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ
 ىشهاعتها وأن تقربهم إىل اهلل زله، وهم عبدوها لينالوا عباد هذه األوثان

وهو إنكار يتضمن النهي عن  ،ويتربكون بها فأنكر اهلل تعاىل عليهم ذلك
تربك االعتقاد يف هذه األوثان، ويدخل يف ذلك ضمًنا النهي عن ال

، فالالت يقاس عليه التربك بالقبور، باألشجار واألحجار وأنه شرك
، وعن أبي واقد س عليه التربك باألشجار واألحجاروالعزى ومنا  يقا

ىل حنني وحنن حدثاء إ ×قال: خرجنا مع رسول اهلل  رضي اهلل عنهالليثي 
عهٍد بكهٍر وللمشركني سدر  يعكهون عندها وينوطون بها أسلحتهم فقلنا: 

                                                 

 .20-19النجم:  (1)
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عليه  -فقال  ،يا رسول اهلل اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط
قلتم والذي نهسي بيده كما قالت  ،اهلل أكرب إنها السنن: )-الصال  والسال 

 (1)چٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ٿٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿ  چ :بنو إسرائيل ملوسى

، وهذا دليل (2)رواه الرتمذي بسنٍد صحيح (لرتكنب سنن من كان قبلكم
وأنه  ،واضح يف النهي األكيد عن طلب الربكة من األشجار واألحجار

على ؟ أقول: هذا شرك، لكن إن قلت: هل هو شرك أصغر أ  شرك أكرب
، فإن كان يعتقد أنها تعطيه الربكة بذاتها هاحسب اعتقاد طالب الربكة من

، ولو مات هذا شرك أكرب مناٍف ألصل اإلسال وأن هلا تصرًفا خهًيا بذلك ف
، وأما إن كان -والعياذ باهلل  -بًدا يف النار صاحبه عليه فإنه من اخلالدين أ

جيعلها سبًبا فقط يف وحصيل الربكة فهذا شرك أصغر ألنه اعتقد سبًبا ما 
  .بسبب شرًعا وال قدًرا وألنه وسيلة إىل الشرك األكرب، واهلل أعلمليس 

× فذاته  ،قد ورد الدليل بذلكاعلم رمحك اهلل تعاىل أن  :الفرع اخلام 
فيجوز طلب الربكة من ذاته وآثاره، وذلك قد صحت به ، ذات مباركة

 :النصوص الكثري 
تربك الصحابة بهضل وضوئه وبنطامته كما يف الصحيح يف  :فمن ذلك

خنامة إال وقعت يف كف  ×ما تنطم رسول اهلل ية: )حديث صلح احلديب

                                                 

 .138األعراف:  (1)
(، قال الرتمذي: 2180، رقم: )باب ما جاء لرتكنب سنن من كان قبلكمأبواب الهنت،  (2)
 وقال األلباني: )صحيح(. (،هذا حديث حسن صحيح)
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وإذا توضأ كادوا يقتتلون على  ،رجٍل منهم فدلك بها وجهه وجلده
 .(1)وضوئه(

، فقد روى مسلم يف صحيحه تربكهم باملاء الذي غمس فيه يده :ومن ذلك
إذا صلى الغدا  جاء خد   ×عن أنس بن مالك أنه قال: )كان رسول اهلل 

املدينة بآنيتهم فيها املاء فما يؤتى بإناٍء إال غمس يده فيه فرمبا جاءوه يف 
 .(2) الغدا  البارد  فيغمس يده فيه(

 ×أن النيب ) :، فهي صحيح مسلم عن أنس×: التربك بشعره ومن ذلك
أتى منى فأتى اجلمر  فرماها ثم أتى منزله مبنى فنحر ثم قال للحالق: 

 .(3)(ثم جعل يعطيه الناس ،ثم األيسر ،( وأشار إىل جانبه األمينخذ)
 رضي اهلل عنه ، فهي صحيح مسلم عن أنٍس ×ومن ذلك: التربك بعرقه 

، فيه يدخل بيت أ  سليم فينا  على فراشها وليست ×كان النيب ): قال
نا  يف  ×: هذا النيب   فنا  على فراشها فأتت فقيل هلاقال: فجاء ذات يو
، قال: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم بيتك على فراشك

فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره يف  (4)على الهراش فهتحت عتيدتها

                                                 

، كتاب الشروط، باب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب البطاريأخرجه  (1)
 (.2731وكتابة الشروط، رقم: )

 .(2324من الناس، رقم: )× قرب النيب  ، كتاب الهضائل، بابصحيح مسلم (2)
، كتاب احلج، باب بيان أن السنة يو  النحر أن يرمي ثم ينحر... رقم: صحيح مسلم (3)
(1305). 
)عتيدتها( أي كالصندوق  (:4/1815) يف شرحه ملسلم: حممد فؤاد عبد الباقيقال  (4)

 الصغري جتعل املرأ  فيه ما يعز من متاعه
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فقالت: يا رسول  (ما تصنعني يا أ  سليم: )لفقا ×قواريرها فهز، النيب 
 .(1)(أصبت. قال: )هلل نرجو بركته لصبيانناا

 ،وبثيابه ،وقد ورد الدليل الصحيح بإثبات جواز التربك بهضل طيبه
مباركة، وهذا الذي ، فهذه األدلة تهيد إفاد  قطعية أن ذاته وبهضل شربه

حاهلا ال جيوز ادعاء ، ويبقى ذات غريه من اإلنس على نعرفه من األدلة
، ولذلك فالضابط عندنا يقول: ال جيوز التربك بذات أحٍد إال الربكة فيها

 .، واهلل أعلم×بذاته 
من لباٍس وشعٍر  ×هل جيوز التربك بآثار النيب  : فإن قلت:الفرع السادس

 أ  أن ذلك خمصوص حبياته فقط؟ ؟×بعد وفاته 
وذلك ألن الصحابة والتابعني  ×بل جيوز ذلك حتى بعد وفاته فأقول:  

فقد ثبت  -عليه الصال  والسال   -تربكون بهذه األشياء بعد وفاته كانوا ي
تغمس يف املاء ويسقى  ×يف الصحيح أن أمساء كانت عندها جبة النيب 

، وقد كانت هذه اجلبة عند -بإذن اهلل تعاىل -و وجع فيربأ ملن به عني أ
يف صحيح البطاري من حديث عبداهلل بن و .(2)-رضي اهلل عنها -عائشة 

عندها شيء من شعرات كان أ  سلمة عثمان بن موهب رمحه اهلل تعاىل أن 
                                                 

 .(2331رقم: )×، الهضائل، باب طيب عرق النيب  ، كتابصحيح مسلم (1)
، كتاب اللباس والزينة، باب وحريم استعمال إناء الذهب... رقم: مسلمأخرج احلديث  (2)
 :، رقم(5/230)(، وأبو عوانة: 26942) :، رقم(44/507): أمحد، رواه (2069)
(8511.) 

منه احلصا  اليت تتحرك  وهو شيء يتطذ من فضة أو غريها يشبه اجلرس وقد تنز، اجللجل
 .انته. ويروى )احلجل( هو سقاء ضطمفيوضع فيه ما حيتاج إىل صي
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، فإذا أصاب أحدهم وجع يأتيها بإناٍء فيه من فضة (1)يف جلجٍل ×النيب 
، واحلديث -بإذن اهلل تعاىل -يشربه فيشهي ض له الشعر فيه فطماء فتطض

: )عندنا -رمحه اهلل تعاىل -حممد بن سريين  ويقول .(2)يف البطاري وغريه
وعلى . (3)شعر  من شعر النيب أصبناها من أنس، أو من قبل أهل أنس(

 ×، وهذا دليل على جواز التربك بآثاره ذلك جرى عملهم من غري نكري
بعد وفاته إال أنه ينبغي أن تعلم أن هذه اآلثار قد فقدت كلها يف أزمنة 
متقدمة فما بالك بزمننا هذا، فكل من يدعي أن عنده شيء من شعره أو 

، وإمنا مراده إفساد و خامته فإنه كاذب يف هذه الدعوىثيابه أو نعليه أ
ال يغرنك الذين ، فانتبه هلذا األمر ود ونشر البدعة وانتهاب األموالاالعتقا

الظاهر   ،ال يستحون على وجوههم من مثل هذه الدعاوى البينة البطالن
 الزيف، واهلل أعلم.

، واملسجد النبوي ،: فإن قلت: حنن نعلم أن املسجد احلرا الفرع السابع
 ؟واملسجد األقصى فيها بركة، فما املراد بربكة هذه األماكن

اعهة األجر للمتعبد فيها وما إن بركة هذه األماكن معناه مضفأقول:  

ہ  ہ  ہ    چ: حيصل له من األمن كما قال تعاىل عن املسجد احلرا 

                                                 

وهو شيء يتطذ من فضة أو غريها يشبه اجلرس  اجللجلقال مصطهى البغا يف تعليقه: ) (1)
وقد تنز، منه احلصا  اليت تتحرك فيوضع فيه ما حيتاج إىل صيانته. ويروى )احلجل( هو سقاء 

 (.ضطم
 (.5896، كتاب اللباس، باب ما يذكر يف الشيب، رقم: )البطاريرجه أخ (2)
 مل أقف عليه. (3)
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الزمة ليست مبنتقلة وال  فربكتها بركة معنوية أو نقول بركة, (1)چھ
، بل هي بركة الزمة × ، أي أنها ليست بركة ذاتية كربكة ذات النيبمبتعدية
بأستار الكعبة ظًنا منه أن الربكة ستنتقل ، وبناًء عليه فإن من يتمسح معنوية

، وكذلك من فإنه أتي من قبل جهله وقلة فهمه، وفعله هذا بدعة إىل بدنه
، ويتمسح مبقا  إبراهيم أو   املسجد احلرا  أو مسجد املدينةيقبل أعمد

يقبله أو ميسح عليه بيديه ثم يضعهما على وجهه وصدره ظًنا منه أنه بذلك 
، وكذلك من يستلم احلجر ضال مبتد، خمطئإليه فإنه  قد انتقلت الربكة

أو على وجه  ،أو الركن اليماني بيديه ثم ميرها على صدره ووجهه ،األسود
، ال إنكاًرا لربكة البقعة صغري معه وصدره، كل ذلك من البد، املنكر 

، وكذلك من كة الزمة معنوية ال ذاتية منتقلةولكن ألن بركة هذه البقعة بر
 األعمد  أو الهرش املوضوعة يف الروضة الشريهة ظًنا أن بركة هذهيتمسح ب

، فإنه ليس على الصراط املستقيم يف هذا الروضة ستنتقل إليه إذا فعل ذلك
، وكذلك ما يهعله بعض احلجاج أو املعتمرين من أنهم يغسلون الههم

متاعهم ونقودهم وثيابهم اليت عليهم مباء زمز  ظًنا منهم أنها بذلك 
، ربكة، فهذا ليس بصحيح؛ ألن بركة ماء زمز  يف شربه فقطحلها الست

واملقصود أن بركة هذه األماكن املذكور  يف السؤال إمنا هي بركة الزمة 
 .ال أنها بركة ذاتية منتقلة، واهلل أعلم ،معنوية

)تبارك( على غري اهلل  :هل جيوز إطالق لهظفإن قلت: و :الفرع الثامن
 تعاىل؟

                                                 

 .97آل عمران:  (1)
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جيوز ذلك؛ ألن واضع الربكة هو اهلل تعاىل، فال يقال: تباركت ال فأقول:  
علينا يا فالن، وال يقال: فالن بارك حبضوره هذا املشرو،، أو بارك هذا 

 احلهل، كل ذلك من اإلطالقات احملرمة، واهلل أعلم.
أخذ شيء من : ويدخل يف ذلك ما أحدثه كثري من العامة من الفرع التاسع

به، وهذا يعتقده من يعظم أصحاب القبور التعظيم تراب القرب للتربك 
الزائد على احلد املشرو،، فيعتقدون أن اجلسد الذي حل يف هذا القرب 
جسد مبارك، وأن هذه الربكة قد انتقلت إىل أجزاء الرتاب الذي عليه 
فتجدهم يأخذون شيئا من ترابه ليتربكوا به، أي يضعونه يف بيوتهم رجاء 

أو يسقون مبائه دوابهم  ،مريضهم رجاء حلول الشهاء لربكة أو يغسلون به
بل ورمبا تطاول بهم  ،أو غري ذلك ،رجاء حهظها وعافيتها إن كانت مريضة

الغلو حده إىل بيعه باألمثان الباهظة، كما يهعله بعض سدنة القبور 
ااجماورين هلا، فإنهم يأخذون شيئًا من تراب القرب أو مما جاوره ويبيعونه 

وذلك بعد سرد القصص املكذوبة املطتلقة يف منافع هذا  ،رينعلى الزائ
الرتاب، وهذا كله من احملدثات والبد، اليت ما أنزل اهلل بها من سلطان، بل 
هي من سطافة العقول واالستهزاء بها، وقد تصل يف بعض صورها إىل 
الشرك األكرب، وذلك فيما إذا اقرتن معها اعتقاد أن امليت هو الذي يضهي 

ربكة بذاته أو اقرتن معها اعتقاد أن امليت يشهع ملن أخذ من تراب قربه ال
فيأخذ هذا املسكني الرتاب ليشهع له امليت، وهذا هو الشرك األكرب، وأما 
إذا اعتقد أن اهلل هو واضع الربكة ومل يقرتن مع األخذ طلب الشهاعة من 

ه مل يثبت األموات فهو شرك أصغر وبدعة قبيحة وحمدثة منكر  وذلك ألن
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أنه أخذ شيئًا من تراب القبور، وال ثبت عن أحد من  ×عن رسول اهلل 
أصحابه أنهم كانوا يأخذون من تراب قربه أو قرب صاحبيه وال ثبت عن 
أحد من أئمة الدين من التابعني وتابعيهم وسادات السلف من األئمة 

للتربك األربعة ومن عاصرهم أنهم كانوا يأخذون شيئًا من تراب القبور 
وكل إحداث يف الدين فهو  ،بها، وهذا يهيدك أنه إحداث يف الدين وبدعة

وخمل بعقيد   ،رد، فاحذروا أيها املسلمون من ذلك فإنه قادح يف التوحيد
 .املسلم

 ؟فإن قلت حتى ولو كان امليت أحد الصاحلني الكبار 
لك ال ذ فأقول: نعم حتى ولو كان نبيًا من األنبياء، فال جيوز ذلك ألن 

ولو  ،أصل له، وألنه ذريعة لالعتقادات الباطلة املهضية للشرك والوثنية
كان خريًا لسبقنا له من هم أحرص منا على العلم واهلدى، ولو كان ذلك 

بيانه بقوله أو بهعله أو بإقراره بل إنه عد   ×من الشر، لوجب على النيب 
ر سببه على عهد ألن املتقرر أن كل فعل توف ،جواز ذلك بالرتك الدائم

ومل يهعله اختيارًا فإن املشرو، تركه، وكذلك بني لنا عد  جوازه  ×النيب 
باألدلة الناهية عن الغلو يف القبور وأصحابها، وألن بركة املسلم الوارد  يف 

وحنو ذلك، إمنا  ،(1)(إن من الشجر شجر  ملا بركته كربكة املسلم) :حديث
هي الربكة املعنوية الالزمة أي بركة عمل، وهذه الربكة الزمة حمللها ال 
تنتقل عنه، فإذا مات الولي الصاحل ودفن يف قربه فإن بركته ال تنتقل إىل 

ألنها من الربكة املعنوية الالزمة، والذين يأخذون من تراب قبور  ،الرتاب
                                                 

 (.5444، كتاب األطعمة، باب أكل اجلمار، رقم: )البطاريأخرجه  (1)
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بركة ذاتية منتقلة وهذا خطأ فادح، الصاحلني واألولياء ظنوا أن بركتهم 
وهو الذي أوجب الوقو، يف هذه احملدثات والبد، وبه تعلم أن السبب هو 
اجلهل بالسنة والبعد عن الشر،، فاهلل اهلل يا طالب العلم بنشر العلم 
الشرعي املؤصل، والبد من الوصول إىل أهل هذه البد، أو االتصال بهم 

ل هلم كلمة احلق ويرتهع عنهم اجلهل وال بالوسائل احلديثة املتاحة لتص
جيوز يا طالب العلم أن يشغلنا عن ذلك جتار  وال وظيهة وال زوجة وال 
أوالد واملقصود: أن أخذ تراب القرب للتربك به، أو التربك به وهو يف مكانه 

ولقد خطأ العامل القاضي عياض رمحه اهلل  ،كل ذلك من احملدثات والبد،
أفضل من الكعبة، ورد عليه هذا القول  ×تربة قرب النيب  تعاىل ملا قال: إن

كثري من أهل السنة كشيخ اإلسال  ابن تيمية وغريه، فال جيوز أيها 
املسلمون أن يؤخذ من تراب القرب شيء للتربك به لعد  النقل، وألن 

 ،أو األزمان ،القاعد  املتقرر  عند أهل السنة أن األصل يف التربك باألعيان
مبارك إال  كنة التوقيف، أي أنه ال جيوز لك أن تعتقد يف شيء أنهأو األم

بدليل، وال جيوز لك أن تتربك بشيء إال وعلى ذلك دليل شرعي صحيح 
وبني  ×صريح، وال بد أن تهرق بني الربكة الذاتية املتنقلة كربكة النيب 

كله من  الربكة املعنوية املالزمة كربكة املساجد الثالثة، ولو نظرت يف القرآن
تربك برتاب القبور وال أوله إىل آخره ملا وجدت دلياًل يدل على جواز ال

 -ال التزامًا، ولو نظرت يف السنة من أوهلا إىل آخرها و ،مطابقًة وال تضمنًا
ملا وجدت دلياًل صحيحًا يدل على جواز التربك  -أعين السنة الصحيحة 

ًا، ولو نظرت يف عمل السلف برتاب القرب ال مطابقًة وال تضمنًا وال التزام



 

 329 

الصاحل من القرون املهضلة ومن جاء بعدهم من أئمة الدين املقتدى بهم ملا 
وجدت أحدًا أجاز التربك برتاب القبور، فباهلل عليك من أين جاءت هذه 

تبا، وارتهع ضعف ميزان اال البدعة؟ أقول: لقد جاءت هذه احملدثة ملا
 ،ومن وحسني شياطني اجلن واإلنس ،ينوازداد اجلهل بالد ،مؤشر االبتدا،

ورضي  ،وذلك ملا ضعف املصلحون يف إبالغ الشريعة على الوجه الصحيح
وباجلملة فأخذ شيء من تراب القبور  ،بعضهم باحليا  الدنيا واطمأن بها

فهو رد على فاعليه ألن كل إحداث يف الدين  ،للتربك به حمدثة وبدعة
 بأن إثبات جواز ذلك البد فيه من وأنت خبري ،عقيد  أو شريعة فهو رد

نص من الشار، وأما األهواء واآلراء وعمل اآلباء واألجداد أو أهل 
القرية أو عمل األكثر أو االستحسانات البارد  الساجمة اليت ما أنزل اهلل بها 
من سلطان فإن ذلك كله ال مدخل له يف باب سن األحكا  وتشريعها 

مضالت الهنت ما ظهر وأن يعيذنا من  ،يننانسأله جل وعال أن يهقهنا يف د
 .منها وما بطن
إن من الشجر ) ×:وما معنى الربكة يف قول النيب  :قلتفإن  :الفرع العاشر

 ؟(1) (ملا بركته كربكة املسلم
، فكل مسلم فيه أي الربكة املعنوية الالزمة أن املراد بهذه الربكة فاجلواب: 

الف الربكة باخت ، وختتلف تلكعملكة إميان، وسالمة اعتقاد، وصحة بر
، وعلى ذلك أيضا قول أسيد بن حضري قو  اإلميان والتوحيد والعمل

رضي اهلل عنه ملا نزلت آية التيمم بسبب مقامهم للبحث عن عقد عائشة 
                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
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، فلما نزلت آية التيمم ء وليسوا على ماءرضي اهلل عنها وليس معهم ما
واملراد  .(1)كتكم يا آل أبي بكرا هي بأول برم :قال أسيد رضي اهلل عنه

وعلى ذلك  ،لعمل ال الربكة الذاتية املنتقلة، فانتبه هلذابالربكة هنا بركة ا
، فإن كان يقصد الربكة الذاتية فهذا ال قول البعض ملن زاره: زارتنا الربكة

 ، واهلل أعلم.اإلميان والتوحيد والعمل فال حرج، وإن كان يقصد بركة جيوز
ونقل يف شرحه  : وهنا نقل طيب عن صاحب فتح ااجميدعشر الفرع احلاد 

، وهي أنه قد ثبت عن الشيخ الغنيمان، وهذا النقل يف مسألة مهمة جدا
، فهل ×عن الصحابة رضي اهلل عنهم أنهم كانوا يتربكون بآثار النيب 
وأما ما ): يقاس عليه غريه من األولياء والصاحلني؟ فقال يف فتح ااجميد

ملتأخرين من أنه جيوز التربك بآثار الصاحلني فممنو، من ادعاه بعض ا
 وجوه: 

منها: أن السابقني األولني من الصحابة ومن بعدهم مل يكونوا يهعلون ذلك 
ا إليه، ، ال يف حياته وال بعد موته، ولو كان خريًا لسبقون×مع غري النيب 

شهد علي رضي اهلل عنهم، وقد وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان و
فيمن شهد له باجلنة، وما فعله أحد من الصحابة  ×هلم رسول اهلل 

والتابعني مع أحد من هؤالء الساد ، وال فعله التابعون مع ساداتهم يف 
أحد  ×العلم والدين وأهل األسو ، فال جيوز أن يقاس على رسول اهلل 

يف حال احليا  خصائص كثري  ال يصلح أن يشاركه  ×من األمة، وللنيب 
 فيها غريه.

                                                 

 (.334، كتاب التيمم، رقم: )البطاريأخرجه  (1)



 

 331 

 .(1) (ومنها: أن يف املنع عن ذلك سدًا لذريعة الشرك كما ال خيهى
يقول بعض املتأخرين : )ثم شرحه الشيخ الغنيمان حهظه اهلل تعاىل بقوله 

مثل اإلما  النووي رمحه اهلل وغريه: قد جاءت بعض األحاديث اليت فيها 
كان يوز، شعره على صحابته للتربك به، وكذلك كان إذا  ×أن الرسول 

توضأ سارعوا إىل فضلة وضوئه يتربكون بها، و إذا تهل أو تنطم صلوات 
اهلل وسالمه عليه أحب كل واحد منهم أن تكون بيده حتى يدلك بها 
وجهه؛ تربكًا به صلوات اهلل وسالمه عليه، وكذلك إذا أمكن أحدهم أن 

به اليت تلي جسده أخذها، وبعض الصحابيات اليت هلا يأخذ شيئًا من ثيا
كان إذا عرق تأخذ عرقه وتضعه يف الطيب؛ ألن عرقه  ×صلة بالرسول 

صلوات اهلل وسالمه عليه أحسن من الطيب، واملقصود أن هذا شيء 
مشهور ومعروف، فكانوا إذا جاءوا إىل مثل هذه القضايا قالوا: هذا فيه 

بآثارهم، واملؤلف هنا يقول: هذا خطأ من وجوه: جواز التربك بالصاحلني و
بدليل أن الصحابة رضوان اهلل  ×: أن هذا خاص بالنيب الوجه األول

 ،مع عمر وال ،عليهم مل يهعلوا هذا مع أحد منهم، فما فعلوه مع أبي بكر
، وال مع غريهم من سادات الصحابة، وهم وال مع علي ،وال مع عثمان
 عليه، ولو كان خريًا لسبقونا إليه.ومبا أنزل  ×أعلم برسول 
عليه، وهذا ال يقول  ×: أنه ال جيوز أن يقاس غري الرسول الوجه الثاني

، فال جيوز أن يقاس آحاد الناس على رسول ×به من يعرف رسول اهلل 

                                                 

 .142: ـفتح ااجميد شرح كتاب التوحيد ص (1)
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يف هذا، بل وال جيوز أن يدان به، وهذا قياس مع الهارق البعيد  ×اهلل 
 رق فهو قياس باطل غري معترب شرعًا.جدًا، فإذا جاء القياس مع الها

: أن هذا فيه سد للذرائع كما قال املؤلف، وهي قاعد  الوجه الثالث
معروفة يف الشر،، واملعنى: أننا لو أجزنا ذلك جلر هذا إىل ما ال جيوز، 
ولصار طريقًا إىل الشرك وإىل سؤاله والتوسل به، وما أشبه ذلك، وكل ما 

 فممنو،.كان وسيلة إىل ما هو حمر  
وهناك أيضًا وجه رابع مل يذكره املؤلف وهو: أن الصالح أمر ال يعرف إال 
من قبل الوحي؛ ألنه يف القلب وليس لإلنسان إال الظاهر، فيجوز أن يكون 
يف الباطن غري ما هو يف الظاهر، وجيوز أن يتبدل يف آخر حياته ويتغري، 

ضي عنهم؛ فإن اهلل ال أنه ر -كالصحابة-خبالف الذين أخرب اهلل جل وعال 
 خيرب جل وعال عن شيء يتبدل ويتغري.

فإذا قال قائل: هذا من التربك بالصاحلني قلنا: هذا أمر مظنون غري متيقن، 
وإمنا هو من باب الظن، وباب الظن ال جيوز أن تبنى عليه األحكا  يف مثل 
 هذا، إىل غري ذلك من األوجه اليت متنع ذلك، وكل وجه من هذه األوجه

 يكهي يف منع ذلك.
واخلالصة: أن التربك باآلثار ومماسة اجلسد وما أشبه ذلك خاص برسول 

 ، فهو من خصائصه ال جيوز أن يقاس عليه أحد من الناس.×اهلل 
، فهعل ابن عمر كان اتبا، آثار الرسول أما الذين استدلوا بهعل ابن عمرو

وليس من هذا الباب، وإمنا هو اتبا، آثاره، يعين: كان يتتبع األثر الذي  ×
صلى فيه الرسول فيصلي فيه، واملكان الذي جلس فيه فيجلس فيه، وما 
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، فليس من ×أشبه ذلك؛ ألنه كان يرى أن هذا سنة، وأنه اتبا، للرسول 
و أ ×باب التربك، وإمنا الكال  يف التربك مبا المس جسد رسول اهلل 

انهصل عنه، وهذا شيء معروف عند الصحابة رضوان اهلل عليهم حتى أنه 
  .(1). انتهى النقل(جاءت األحاديث فيه إىل حد التواتر

ه ال جيوز القياس يف هذه املسألة، ألنه قياس مع الهارق، واخلالصة أن
، وألنه قياس صاد  إمجا، الصحابة والقياس يف مصادمة النص باطل

 ، واهلل أعلم .من الدين بالضرور  ألئمة املعلو وا
املكانية؟  ×: فإن قلت: وهل جيوز التربك بآثار النيب الفرع الثاني عشر

)هذه  :فاجلواب: هو ما قاله الشيخ صاحل آل الشيخ يف كتابه الطيب
وأما آثاره ) :، فقال فيه حهظه اهلل تعاىل( وهو كتاب نافع جدامهاهيمنا

بقعٍة صلى فيها، أو أرض نزل بها فلم يعرف املكانية كمكاٍن سار فيه، أو 
دليل شرعي يومئ أو يشري إىل أن بركة بدن الرسول ) قد تعدت إىل هذا 

ا صحابته يف مل يكن يهعل هذ املكان، فيكون مباركًا يشر، التربك به، ولذا
فما سار فيه رسول اهلل أو نزل فيه فال جيوز التربك به؛ ، حياته وال بعد مماته

سيلة إىل تعظيم البقا، اليت مل يشر، لنا تعظيمها، ووسيلة من ألن هذا و
قال املعرور ،   آثار أنبيائهم إال ضلوا وهلكواوسائل الشرك، وما تتبع قو

خرجت مع أمري املؤمنني عمر ابن اخلطاب من مكة ) :بن سويد األسدي
 إىل املدينة، فلما أصبحنا صلى بنا الغدا ، ثم رأى الناس يذهبون مذهبًا،

ؤمنني  مسجد صلى فيه رسول اهلل فقال: أين يذهب هؤالء؟قيل: يا أمري امل
                                                 

 مل أقف على شرح الشيخ املذكور. (1)
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هم يأتون يصلون فيه، فقال: إمنا هلك من كان قبلكم مبثل هذا، يتبعون  ×
آثار أنبيائهم، فيتطذونها كنائس وبيعًا، من أدركته الصال  يف هذه املساجد 

منصور يف . أخرجه سعيد بن (فليصل، ومن ال فليمض، وال يتعّمدها
وحمدث األندلس حممد بن وضاح  ،(2)وابن أبي شيبة يف املصنف ،(1)سننه

فهذا قول اخلليهة  .(3)القرطيب يف البد، والنهي عنها، بإسناد صحيح
جعل احلق على  -عز وجل  -إن اهلل : )×الراشد، الذي قال رسول اهلل 

ورواه من ، (4)عن ابن عمر بإسناد صحيح أخرجه أمحد (،قلب عمر ولسانه
، ورواه (6)وأبو داودعن أبي ذر دورواه أمح ،(5)طريق أخرى عن ابن عمر

وال  ورواه مجع عن هؤالء وغريهم من الصحابة. ،(7)أبي هرير  أمحدعن
شك أن قول عمر السالف يف النهي عن تتبع اآلثار من احلق الذي جعله 

)وكان مالك : اهلل على لسان عمر رضي اهلل عنه. قال ابن وضاح رمحه اهلل
بن أنس وغريه من علماء املدينة يكرهون إتيان تلك املساجد، وتلك اآلثار 

                                                 

 مل أقف عليه فيه (1)
 مل أقف عليه. (2)
 (.100) :، رقم(2/87) :البد، البن وضاح (3)
 (.5697، رقم: )(9/508) :مسند أمحد (4)
 (.395) :، رقم(1/299) :فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل (5)
، كتاب سنن أبي داود(، و683) :، رقم(1/431) :فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل (6)

(، قال األلباني عليه: 2962اخلراج واإلمار  والهيء،  باب تدوين العطاء، رقم: )
 )صحيح(.

 (.315) :، رقم(1/251) :فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل (7)



 

 335 

قال ابن وضاح: )فعليكم باالتبا، ألئمة اهلدى . (1)للنيب ما عدا قباء وأحدًا(
معروف عند  املعروفني، فقد قال بعض من مضى: كم من أمٍر هو اليو 

إليه مبا يبغضه عليه،  ومتحبب كثري من الناس كان منكرًا عند من مضى،
  .(2)مبا يبعده منه، وكل بدعة عليها زينة وبهجة( ومتقرٍب إليه

، من اهلجر  286 :فانظر إىل كالمه املتني: وكانت وفا  ابن وضاح سنة
املقصود من هذا أن السلف سلف األئمة كانوا ينكرون التربك باآلثار و

لك إال ها، ومل خيالف يف ذاملكانية، وينكرون وحريها والتعلق بها رجاء بركت
، فقد كان يتتبع األماكن اليت صلى فيها -رضي اهلل عنهما-ابن عمر 
وما نقل نقل مصدق عن ، فيصلي حيث صلى، وحنو ذلك ×رسول اهلل 

فعل ابن عمر يف اآلثار غري ابن عمر من الصحابة أنه كان يهعل مثل ما 
ولكنه يطلب متا  االقتداء  وابن عمر ما كان يطلب بركة املكان،، املكانية

يف مجيع أحواله، حتى إنه أراد الصال  يف كل  ×بكل ما فعله رسول اهلل 
-وما كان فعله  ، وكان يتتبع ذلك ويعلمه،×مكاٍن صلى فيه رسول اهلل 

قصدًا للتربك بالبقعة كما يههمه املتأخرون، وإمنا قصد متا   -فيما يظهر
، ومل يوافقوه، بل إن أباه ×املصطهي  االقتداء، ومل يهعله غريه من صحابة

نهى الناس عن تتبع اآلثار املكانية، وقوله مقد  على رأي ابنه عند اخلالف 
باتهاق، وهو خالف ال يقو  يف مقابلة اتهاق عمل الصحابة على ترك ما 

 -، وال شك أن الصواب، واحلق مع عمر -رضي اهلل عنه -فعله ابن عمر 

                                                 

 .(2/88) :البد، البن وضاح (1)
 .(2/88) :البد، البن وضاح (2)
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صحابة، وهو احلري باالتبا،، الهاصل عند النزا،، وبقية ال -رضي اهلل عنه 
 واهلل أعلم.

 القاعدة الثالثة عشرة

 يف املقابر التوقيف على األدلة  األصل فيما يفعل 

اعلم رمحك اهلل تعاىل أن من أعظم البالء الذي مر ومير على العقيد   :أقول
 يهعلها عباد القبور اإلسالمية هو تلك األفعال املشينة القبيحة الوثنية اليت

، ملا فإن تلك األفعال قد أقضت مضاجعنا، وضيقت صدورنا، يف املقابر
، ولذلك فإن تقرير هذه القاعد  اخلطر الكبري على العقيد  بسببهانعلمه من 

، ري يف هذا الزمان حبقيقة التوحيدالطيبة ال بد منه، ال سيما مع اجلهل الكب
البد، يف املقابر وأحكمنا إغالقه، فإننا منه  فإننا إن أوصدنا الباب الذي تلج

احملدثات والبد، يف ، فهذه القاعد  الطيبة تسد باب على خري عظيم جدا
، وقد وردت األدلة حمذر  من كثري من األفعال اليت تهعل يف املقابر خاصة

تنوير الصدور بالتحذير من : )، ولنا يف ذلك مؤلف خاص أمسيناهاملقابر
 :، فنقولوهي أفعال كثري ، ونذكر لك طرفا منها(، فتنة القبور
رفعها فوق الشرب والبناء عليها والكتابة عليها وكل ذلك من  :فمن ذلك

البد، احملرمة اليت ال يشك العارف بالنصوص يف حرمتها وكذلك جتصيصها 
كل ذلك من البد، واحملدثات املنكر   ،وزخرفتها وتزويقها باخلا  وحنو ذلك

ة فهي صحيح مسلم من حديث أبي اهلياج األسدي أن عليًا واألفعال اآلمث
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أن ال  ×: أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول اهللرضي اهلل عنه قال له: )
  .(1)أد، صور  إال طمستها وال قربًا مشرفًا إال سويته(

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چ :وقد قال تعاىل

ما نصب ليعبد من دون  فاألنصاب كل، (2)چڀ  ڀ  ٺ  ٺ
اهلل تعاىل من حجٍر أو شجر أو وثن أو قرٍب أفاده ابن القيم رمحه اهلل 

فيدخل يف ذلك وجوب هد  القباب املبنية على القبور، ويدخل  .(3)تعاىل
فيه وجوب هد  الغرف واحليطان املبنية عليها بقصد تعظيمها ألن هذه 
األبنية تبعث يف النهس قدسية وعظمة هلذه القبور وهذا نهي من باب سد 
الذرائع املوصلة إىل املمنو، وقد تقرر يف القواعد وجوب سد الذرائع، 

)نهى أن جيصص القرب أو يقعد  ×:أن النيب  رضي اهلل عنهر وعن جاب
وقد تقرر يف القواعد أن النهي يهيد التحريم، وال صارف يصرف  .(4)عليه(

هذا األمر عن بابه إىل الكراهة، ومن قال من العلماء إنه مكروه فإنه يريد 
به كراهة التحريم فإن السلف يطلقون الكراهة ويريدون بها التحريم 

تعريف الطالب بأصول ) :يما السلف األوائل كما حققناه يف كتابناالس
، وإن كان يريد كراهة التنزيه فهي زلة عامل واخلطأ (الهقه يف سؤال وجواب

                                                 

 (969األمر بتسوية القرب، رقم: )، كتاب الكسوف، باب صحيح مسلم (1)
 .90املائد :  (2)
 .(1/207) :إغاثة اللههان من مصايد الشيطان (3)
رقم: النهي عن جتصيص القرب والبناء عليه، باب الكسوف، كتاب  أخرجه مسلم (4)
(970). 
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مردود ممن جاء به وكل يؤخذ من قوله ويرتك إال الشار،، وقد اتهق األئمة 
وهو  ،شرعًا األربعة على وحريم البناء على القبور ورفعها فوق القدر احملدد

ألن اهلدف من  ،أن ترفع شربًا فقط، وألن هذا الرفع فيه تعٍد وجماوز  ذلك
فالزياد  على هذا القدر يعد جتاوزًا  ،دفن امليت هو موارا  تلك اجلثة

وإسرافًا يف املال، ال جيوز وال حاجة للميت له، بل من باب الزينة املنهي 
 بها، وهو عالمة على تعظيم وتبذير لألموال اليت يكون احلي أوىل ،عنها

هذا القرب، وذريعة الختاذه عيدًا ووثنًا يعبد من دون اهلل تعاىل، ومن املتقرر 
أنه ال يزاد على تراب القرب الذي خرج منه فالزياد  عليه مبنزلة البناء، وألن 
ذلك من املباها  واخليالء باألموات وهو حمر  ال جيوز، ألن امليت ليس 

وإمنا يزين امليت عمله، وألن ذلك خمالف للسلف الصاحل  ،مبوضع املباها 
ومل أر قبور املهاجرين واألنصار : )رمحهم اهلل تعاىل، قال اإلما  الشافعي

من يهد  ما يبنى فيها فلم أر الهقهاء يعيبون وقد رأيت من الوال   ،جمصصة
فبان بذلك أنه ال جيوز رفع القبور وال الكتابة عليها وال  .(1)ذلك(

جتصيصها وال زخرفتها، ولكن اعلم رمحك اهلل تعاىل أنه جيوز تعليم القرب 
يف قرب عثمان بن مظعون  ×إذا احتيج إىل ذلك حبجٍر وذلك لثبوته عنه 

رضي فهي حديث املطلب بن عبداهلل بن املطلب بن حنطب  رضي اهلل عنه
أخرج جبنازته فدفن  نه قال ملا مات عثمان بن مظعون رضي اهلل عنهاهلل ع

رسول اهلل  رجاًل أن يأتيه حبجٍر فلم يستطع محله فقا  إليها ×فأمر النيب 
 أتعلم به قرب) :وقال ،ثم محلها فوضعها عند رأسه ،وحسر عن ذراعيه ×

                                                 

 .(1/316) :األ  للشافعي (1)
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وسنده حسن إن  ،(1)رواه أبو داود ،(أخي وأدفن إليه من مات من أهلي
رحم  ،(4)واأللباني ،(3)والبوصريي ،(2)شاء اهلل تعاىل فقد حسنه ابن حجر

فهذا دليل على جواز تعليم القرب بعالمٍة غري  ،اهلل اجلميع رمحة واسعة
ولكن ال تكون هذه العالمة  ،حمظور كحجٍر وحنوه إذا احتيج إىل ذلك

وألن كتابة  ،لكتابة عليهألن ذلك من وسائل ا ،بكتابة اسم امليت على قربه
فرتكها هو  ،(5)عليه(وأن يكتب ) :االسم داخلة يف عمو  النهي يف قوله

الواجب لثبوت النهي وسدًا للذريعة وألنه ال حاجة إىل كتابة االسم إذ كل 
أو قريبه، وألن املقصود  ،أو أخوه ،أحٍد يعلم عني املقرب  اليت دفن فيها أبوه

من هذه العالمة معرفة عني قربه للدعاء له، واملقصود من الدعاء نهع ميته 
ألن  ،بذلك، وهذه املصلحة متحققة بدعائه ولو كان بعيدًا عن عني القرب

وهو جل وعال الذي يوصل نهع الدعاء للميت  ،اهلل تعاىل عليم بكل شيء
افات الشاسعة، واملهم أنه ال ينبغي فتح ولو كان الداعي له بعيدًا عنه املس

                                                 

(، قال األلباني 3206قرب... رقم: )، كتاب اجلنائز، باب يف مجع املوتى يف سنن أبي داود (1)
 عليه: )حسن(.

 .(2/267) البن حجر: التلطيص احلبري (2)
 مل أقف عليه. (3)
 تقدمت اإلشار  إليه مع العزو ألبي داود. (4)
نهى رسول )جابر، قال:  احلديث املشار إليه كما يف املصنف البن أبي شيبة، هو حديث (5)

(، رواه ابن أبي وأن يكتب عليه)وقال: سليمان بن موسى، عن جابر  (أن يبنى عليه ×اهلل 
، باب ما جاء يف كراهية جتصيص القبور، رقم: الرتمذي(، و11742شيبة يف املصنف، رقم: )

 (، قال األلباني عليه: )صحيح(. هذا حديث حسن صحيح(، وقال: )1052)
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باب الكتابة على القرب بل البد من سدها بكل أنواعها، حتى ولو كتابة 
وعاد  الناس الغالبة  ،فإن البالء جير بعضه بعضًا ،احلرف األول من امسه

أنهم يتوسعون يف مثل ذلك، فكتابة االسم ممنوعة، ويدخل يف النهي أيضًا 
أو كتابة شيء من القرآن عليه، فالدليل الناهي عن  كتابة تاريخ الوفا 

الكتابة عا  مل خيص منه شيء من أنوا، الكتابة واألصل بقاء العمو  على 
 . حلجر واهلل أعلمعمومه وال خيص إال بدليل، وإمنا ورد جواز التعليم با

وضع األغصان الرطبة على القرب، وهذا أيضًا من البد، احملرمة  ومنها:
يف وضعه للجريد  الرطبة  ×وال حق ألحد أن يستدل بهعل النيب املنكر  

وال عرب  بهعل أحٍد إذا  ×على القربين ألن هذا من األفعال اخلاصة به 
 :وجوه بانت خمالهته للدليل الصريح وبيان ذلك من

مر على قبور كثري  وكان يزور مقرب  البقيع كثريًا ومل يثبت  ×أنه  :األول
ألن ذلك لو  ،األغصان الرطبة على كل قرب مير عليه أنه كان يضع ×عنه 

كان من فعله الراتب لتوفرت اهلمم والدواعي لنقله، لكن ال نعرف حديثًا 
لقربين فقط، يف هذا اخلصوص، وإمنا فعل ذلك يف هذين ا ×واحدًا عنه 

 . ويوضحه الوجه الثاني
ابتداء وإمنا  مل يضع هذه اجلريد  الرطبة على هذين القربين ×أنه  :الثاني

وضعهما لعلة وهي أنهما مسعهما يعذبان يف قربهما، ومن املعلو  أن 
ولوال ) :لقوله عليه الصال  والسال  ×مسا، عذاب القرب مما اختص به 

 ،(1)( أن ال تدافنوا لدعوت اهلل أن يسمعكم من عذاب القرب الذي أمسع
                                                 

 .(2867النار، رقم: )، كتاب باب عرض مقعد امليت من اجلنة أو مسلمأخرجه  (1)
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فدل ذلك على أن غريه ال يسمع هذا التعذيب، فوضعه للجريد  على 
القرب مبين على هذا السما، وقد تقرر يف األصول أن احلكم يدور مع علته 

يف حقنا،  فحيث انتهت العلة يف حقنا فإن احلكم ال يشر، ،(1)وجودًا وعدمًا
 ألن العلة فينا غري متحققة ويوضحه الوجه الثالث .            

وأشد األمة  ،أكمل الناس اتباعًا رضي اهلل عنهمأن الصحابة  :الثالث
وال نعرف عن أحٍد منهم أنه كان يقتدي بالنيب  ،حرصًا على فعل املشرو،

يف ذلك، إال ما يروى عن بريد  بن احلصيب رضي اهلل عنه وأرضاه،  ×
اء ، وأما عامة الصحابة من اخلله(2)أنه أوصى أن توضع يف قربه جريدتان

وسائر املهاجرين  ،وسائر العشر  املبشرين باجلنة ،الراشدين األربعة
واألنصار فإنه مل يثبت عنهم شيء من ذلك ولو كان مشروعًا لبادروا إليه، 

واالجتهاد  ،إمنا هو اجتهاد منه رضي اهلل عنهفهذا يهيدك أن ما فعله بريد  
حجة فيه ألنه رأي )ورأي بريد  ال  :خيطئ ويصيب قال األلباني رمحه اهلل

مل يضع اجلريد  يف  ×واحلديث ال يدل عليه حتى لو كان عامًا ألن النيب 
 .(3)(القرب بل عليه كما سبق

 .حلقيق بالقبول هو الرتك ال الهعلفاحلق ا 

                                                 

حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع ، و(1/150): الهروق للقرايفانظر  (1)
 .(2/12) :اجلوامع

 .(5/407): شرح السنةأورده البغوي يف  (2)
 .(1/203) لأللباني: أحكا  اجلنائز (3)
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أن التطهيف احلاصل لصاحب القربين ليس لذات اجلريدتني وإمنا  :الرابع
وإمنا اجلريد  الرطبة عالمة ملد  هذه الشهاعة  ×،هو بربكة شهاعته 

وبرهان  ،والتطهيف ونهي شهاعة مقيد  مبد  معينة إىل أن تيبس اجلريد 
إني مررت بقربين ) ×:ذلك فهي حديث جابٍر الطويل الذي قال فيه النيب 

فهذا  ،(1)(يعذبان فأحببت بشهاعيت أن يرفه عنهما ما دا  الغصنان رطبني
ال بسبب  ،ودعائه ×يف العذاب إمنا هو بسبب شهاعته صريح يف أن خته

 .×الرطوبة، وهذا واضح يف أن ذلك من خصائصه 
: أن املتقرر يف القواعد أنه البد أن يههم فهمًا موافقًا لههم السلف اخلامس

الكتاب  ذلك ألن دعوتنا هلا ثالثة أصول: رضي اهلل عنهم وأرضاهم،
هذه القاعد  فإنه ال يعرف عن أحد  والسنة وفهم سلف األمة، وبناًء على

هذا يستهاد  ×أي أنهم مل يههموا أن فعله  ،من السلف األوائل هذا الههم
منه العمو ، فلو كانت النداو  مقصود  بالذات لههم ذلك السلف الصاحل 

ولو  ،على القبور عند زيارتها هولوضعوا اجلريد وحنو ،ولعملوا مبقتضاه
ألنه من األمور اليت ، فعلوا ذلك الشتهر ذلك عنهم، ثم نقله الثقات إلينا

يقع وأن  فإذا مل ينقل دل على أنه مل ،وتستدعي الدواعي نقله ،تلهت النظر
 .ه إىل اهلل تعاىل بدعة وهذا واضحالتقرب ب

                                                 

(، 216بوله، رقم: )، كتاب الوضوء، باب من الكبائر أال يسترت من البطاريأخرجه  (1)
 :رقم ،باب الدليل على جناسة البول ووجوب االسترباء منه ،مسلم يف باب الطهار و
 (.3012(، وباب حديث جابر... رقم: )292)
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أن النداو  لو كانت هي املقصود  بالذات وهي سبب التطهيف  :السادس
هذه اجلريد  إىل نصهني، ذلك ألن شق الغصن بهذه  ×يب ملا شق الن

الطريقة سبب الستعجال ذهاب نداوته وسرعة نشوفته كما هو معلو ، 
فدل ذلك على أن النداو  ال أثر هلا يف التطهيف وإمنا التطهيف حصل 

 .×بشهاعته ودعائه هلما 
لكان يف  : أن الواحد منا لو وضع غصنًا رطبًا على قرب أحد األمواتالسابع

وأنه يعذب يف قربه، ألن هذا الوضع إمنا  ،ذلك إساء  الظن بأخيه امليت
يقصد به التطهيف ولكان ذلك منه تعٍد على علم الغيب الذي ال يعلمه إال 

 وقال، (1)چٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦچ   :قال تعاىل ،اهلل تعاىل

ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ        ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ     چ :تعاىل

قد أوحي إليه أنهما يعذبان  ×فالنيب ، (2)چىئ  يئ  جب  حب    خب  مب  ىب 
يف قربهما ولكن أنت من الذي أوحى إليك أن صاحب هذا القرب يعذب 

أنا أضعها من باب إن نهعت  حتى تضع هذه اجلريد  على قربه فإن قال:
وهذا منهي عنه  ،قول: هذا قهو ملا ليس لك به علمإال فما ضرت، فنو

ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی             ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ  :لقوله تعاىل

وهو  ،إن هذا الوضع مبين على ظن خاطئ ، ويقال أيضًا:(3)چی  ی

                                                 

 .65النمل:  (1)
 .27-26اجلن:  (2)
 ..36اإلسراء:  (3)
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وهذا خطأ وقد تقرر يف القواعد  ،أنك تظن أن الرطوبة هي سبب التطهيف
أنه ال عرب  بالظن البني خطؤه، فإننا قد قدمنا أن التطهيف ليس من أجل 

، وبذلك يتبني لك جليًا أن ×الرطوبة وإمنا من أجل شهاعته ودعائه 
 .الشر، يف صدر وال ورد واهلل أعلموضع األغصان على القبور ليس من 

 ،قبحًا بناء املساجد على القبور وأشدها ،: وهو من أعظمها خطرًاومنها
والباليا املستطري  املنكر ، وقد اتهق العلماء  ،فهذا من أعظم البد، احملدثة

 وهذا االتهاق ،وأنه من البد، واحملدثات ،على وحريم ذلك التحريم الشديد
قطعي الثبوت حبيث أن خمالهه يكهر، فمن قال جبواز ذلك فإنه يستتاب 

إال قطعت عنقه لريتاح املسلمون من شره، فعن  ثالثة أيا  فإن تاب و
كنيسة رأينها  ×عائشة رضي اهلل عنها أن أ  حبيبة وأ  سلمة ذكرتا للنيب 

أولئك إذا ) :بأرض احلبشة وما فيها من الصور فقال عليه الصال  والسال 
كان فيهم الرجل الصاحل فمات بنوا على قربه مسجدًا وصوروا فيه تلك 

ووجه الداللة منه  ،(1)(ار اخللق عند اهلل عز وجلالصور، أولئك شر
 .أوضح من عني الشمس يف رابعة النهار

                                                 

(، 427، كتاب الصال ، باب هل تنبش قبور مشركي اجلاعلية... رقم: )البطاريأخرجه  (1)
 :رقم ،باب النهي عن بناء املساجد على القبور ،مسلم يف املساجد ومواضع الصال و
(528.) 
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 :يقول ×مسعت رسول اهلل  رضي اهلل عنه قال:وعن عبداهلل بن مسعود  
إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتطذون )

 .(1)والبزار بإسناد جيد ،والطرباني ،رواه أمحد، (القبور مساجد
أن ) ×:آخر ما تكلم به النيب  رضي اهلل عنه قال:وعن أبي عبيد   

أخرجوا يهود احلجاز وأهل جنران من جزير  العرب واعلموا أن شرار 
رواه أمحد والطرباني يف ، (الناس الذين يتطذون قبور أنبيائهم مساجد

حق من يتطذ  فإذا كان ذلك يف ،(2)أو صحيح ،وسنده حسن ،األوسط
قبور األنبياء مساجد فكيف مبن يتطذ قبور األولياء والصاحلني مساجد؟ 
الشك أنه داخل يف هذا الذ  والتحريم من باب أوىل، وعن عائشة رضي 

لعن اهلل اليهود ) :قال يف مرضه الذي مات فيه ×اهلل عنها أن النيب 
ولوال ذلك ألبرز  ، قالت عائشة:(والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

                                                 

(، 1724) :، رقم(5/136) :مسند البزارو (،4342) :، رقم(7/360) :مسند أمحد (1)
 (.10413) :، رقم(10/188) :املعجم الكبري للطربانيو
، والبطاري يف التاريخ (2498) :والدارمي (،1694) :، رقم(3/223) :مسند أمحد (2)

 -439) :( ، والبزار236)( و235) :، وابن أبي عاصم يف اآلحاد واملثاني(4/57) :الكبري
، (4/12) :، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار(872) :كشف األستار( ، وأبو يعلى

(، والبطاري يف التاريخ 85) :(، واحلميدي229) :الطيالسيو (،9/208) :والبيهقي
(، 264، والشاشي )(13و 4/12) :، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار(4/57) :ريالكب

 .(596) :وأبو نعيم يف معرفة الصحابة
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هلل ، وعنها رضي ا(1)قربه غري أنه خشي أن يتطذ مسجدًا، وهو يف الصحيح
طهق يطرح مخيصة على وجهه فإذا  ×ملا نزل برسول اهلل  عنها قالت:

لعنة اهلل على اليهود ) :اغتم بها كشهها عن وجهه فقال وهو كذلك
 .(2)حيذر ما صنعوا ،(والنصارى، اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

قاتل اهلل اليهود ) :قال ×أن رسول اهلل  رضي اهلل عنهوعن أبي هرير   
 .(3)(اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

قبل أن ميوت  ×قال مسعت رسول اهلل  رضي اهلل عنهوعن جندب  
أال وإن من كان قبلكم كانوا يتطذون قبور أنبيائهم ) :خبمٍس يقول

القبور مساجد فإني أنهاكم عن وصاحليهم مساجد، أال فال تتطذوا 
 .(4)(ذلك

وبناًء على هذه النصوص فإنه جيب على وال  األمر يف سائر بالد اإلسال   
هد  هذه املساجد اليت بنيت على القبور، بل هد  مجيع ما وضع على 

                                                 

، كتاب اجلنائز، باب ما يكره من اختاذ املساجد على القبور، رقم: البطاريأخرجه  (1)
 ،باب النهي عن بناء املساجد على القبور ،مسلم يف املسجد ومواضع الصال  (، و1330)

 (.529) :رقم
مسلم يف (، و435، كتاب الصال ، باب الصال  يف البيعة، رقم: )البطاريأخرجه  (2)

 (.531) :رقم ،باب النهي عن بناء املساجد على القبور ،املساجد ومواضع الصال 
مسلم يف (، و437: )، كتاب الصال ، باب الصال  يف البيعة، رقمالبطاري أخرجه (3)

 (.530) :رقم ،باب النهي عن بناء املساجد على القبور ،املساجد ومواضع الصال 
، كتاب املساجد ومواضع الصال ، باب النهي عن بناء املساجد على القبور، مسلمأخرجه  (4)

 .(532رقم: )
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وحنو ذلك، وسوف يسأهلم اهلل تعاىل  ،أو خيا  ،أو غرٍف ،القبور من قباٍب
 :يو  القيامة عن هذه األمانة اليت اسرتعاهم عليها، ونذكرهم بقوله تعاىل

ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  چ

فال جيوز هلم البتة أن يبقوا هذه  ،(1)چگ  گ  گ   گک  ک  ک
البنايات على القبور اليت يف بالدهم ووحت سلطانهم، فإن السكوت عنها 

ما من عبد يسرتعيه ) :وقد قال عليه الصال  والسال  ،من الغش للمسلمني
ويف  ،(2)(فلم حيطها بنصحه إال مل جيد عرف اجلنة يو  القيامة اهلل رعية
ول عن سئول عن رعيته، فاإلما  راٍ، ومسؤم كلكم راٍ، وكلكم) :احلديث

ولون بالدرجة األوىل بلد اليت فيها هذه البد، هم املسؤفوال  ال ،(3)(رعيته
عن كل ذلك، أال فليتقوا اهلل حق تقاته، ولينكروا هذا املنكر العظيم الذي 

وشر البد،، يا رب أسألك بامسك  ،ورأس املصائب ،هو أساس البالء

                                                 

 .41احلج:  (1)
، (227لرعيته النار، رقم: )، كتاب اإلميان، باب استحقاق الوالي الغاش مسلمأخرجه  (2)

 .(2/21)ه: مسندوالقضاعي يف 
ويف (، 893رقم: )يف القرى واملدن، اجلمعة البطاري يف اجلمعة، باب أخرجه  (3)

ويف العتق، باب كراهية التطاول (، 2409رقم: )االستقراض، باب العبد را، يف مال سيده، 
ڇ  ڍ  ڍ     چويف الوصايا، باب تأويل قول اهلل تعاىل: (، 2554رقم: )على الرقيق، 

رقم: ، ويف النكاح، باب املرأ  راعية يف بيت زوجها، (2751رقم: ), چڌ  ڌ    ڎ   ڎ
 :( يف اإلمار ، باب فضيلة اإلما  العادل، والرتمذي رقم1829) :ومسلم رقم(، 5200)
اب ما يلز  ( يف اإلمار ، ب2928رقم )( يف اجلهاد، باب ما جاء يف اإلما . وأبو داود 1705)

 اإلما  من حق الرعية.
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واملبادر  يف إزالته، فإن اختاذ  ،األعظم أن تعني الوال  على إنكار ذلك
القبور مساجد من أعظم الوسائل لعباد  من كان فيها، وهو ذريعة أكيد  

 .إلفراز الشرك وإحياء سنة اجلاهلية يف الالت والعزى ومنا  الثالثة األخرى
هو حمر  يف قول غالب أهل العلم إن مل نقل عند الصال  عندها، و ومنها:

وقد ثبت النص  ،مجيعهم وال عرب  مبن أجاز الصال  عندها من أهل العلم
الصحيح الصريح يف وحريم الصال  عندها وإليها فهي صحيح مسلم من 

ال ) ×:قال قال رسول اهلل  رضي اهلل عنهحديث أبي مرثٍد الغنوي 
وقد تقرر يف األصول أن النهي  ،(1) (إليها جتلسوا على القبور وال تصلوا

  ،وال نعلم صارفًا يصرف هذا النهي عن بابه (2)يهيد التحريم إال لصارف
اجعلوا يف بيوتكم من ) :قال ×وروى الشيطان يف صحيحهما أن النيب 

لقد أمرنا  ، ووجه االستشهاد به أن يقال:(3) (صالتكم وال تتطذوها قبورًا
وعلل ذلك  ،يف البيوت -أي التطو،  -ض الصال  أن نصلي بع ×النيب 

فدل ذلك على أن املقابر ليس من الشأن الصال   ،حتى ال تكون كاملقابر
فيها، وأن البيت يكره إخالؤه من الصال  ملا يف ذلك من مشابهته للمقابر 

 ×اليت ال يصلى فيها، وهذا واضح الداللة على املقصود وروي عن عمر 
                                                 

كتاب الكسوف، باب النهي عن جتصيص القرب والبناء عليه، رقم: صحيح مسلم  (1)
(972). 
من أصول الهقه (، و1/69) :الهقيه واملتهقه، و81: ـاملسود  يف أصول الهقه صانظر  (2)

 .120: ـعلى منهج أهل احلديث ص
مسلم (، و432، كتاب الصال ، باب كراهية الصال  يف املقابر، رقم: )البطاريأخرجه  (3)

 (.777) :باب استحباب صال  النافلة يف بيته رقم ،يف صال  املسافرين وقصرها
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 :أنه رأى أنس بن مالك يصلي عند قرب جهاًل من أنس مبوضع القرب فناداه
 .(1)القرب القرب(أخرجه البطاري معلقًا)
، قال )نهى عن الصال  بني القبور( ×:أن النيب  رضي اهلل عنهوعن أنس  

 .(3)ورجاله رجال الصحيح ،(2)رواه البزار اهليثمي:
األرض ) ×:اهلل ل قال رسول قا رضي اهلل عنهوعن أبي سعيٍد اخلدري  

 ،وابن ماجه ،وأبو داود ،رواه أمحد (كلها مسجد إال املقرب    واحلما 
 ،(7)والذهيب ،(6)واحلاكم ،(5)وصححه شيخ اإلسال  ابن تيمية ،(4)والبزار

تعاىل أن  رحم اهلل اجلميع رمحة واسعة، واعلم رمحك اهلل ،(8)واأللباني
النهي هنا للتحريم، وما ورد من لهظ الكراهة عن السلف فإمنا يريدون به 

 عندهم غالبًا ما يراد بها احلرمة.التحريم ألن الكراهة 

                                                 

باب: هل تنبش قبور مشركي اجلاهلية، ، كتاب الصال ، (1/93) :صحيح البطاري (1)
 .ويتطذ مكانها مساجد

 (.6660، رقم: )(13/198) :مسند البزار (2)
 (.2062) :، رقم(2/27) للهيثمي: جممع الزوائد ومنبع الهوائد (3)
، كتاب الصال ، باب يف املواضع سنن أبي داودو (،11788) :، رقم(18/312): مسند أمحد (4)

، كتاب املساجد واجلماعات، باب سنن ابن ماجهو(، 492اليت ال جتوز فيها الصال ، رقم: )
 (.161، رقم: )(1/264): مسند البزار(، و745تكره فيها الصال ، رقم: )املواضع اليت 

الهتاوى الكربى البن ، و(2/189) :اقتضاء الصراط املستقيم ملطالهة أصحاب اجلحيم (5)
 .(2/58) :تيمية

 (.920) :، رقم(1/380) :املستدرك على الصحيحني للحاكم (6)
 .(1/380) :للحاكم املستدرك على الصحيحنيتلطيص الذهيب على  (7)
 .(1/320) :إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل (8)
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 ،واعلم أن القول الصحيح أن الصال  عند القرب وإليه باطلة ال تصح 
هي لسد ، واعلم أن العلة يف النهي إمنا (1)واختاره شيخ اإلسال  ابن تيمية

ذريعة التعظيم املهضي إىل الشرك، واعلم أن كل ما دخل يف اسم املقرب  مما 
حول املقرب  فإنه ال يصلى فيه لدخوله يف عمو  النهي، واعلم أن الصال  

وال فرق بني كون القرب يف  ،يف مسجد بين على قرب أنها حمرمة وباطلة
ن هذا القرب داخاًل يف أو اخللف إذا كا ،أو الشمال ،أو عن اليمني ،القبلة

حدود املسجد، واعلم أن األحق لألسبق فإن كان القرب هو األول واملسجد 
قد بين عليه فاحلق إزالة صور  املسجد وهدمه، وإن كان املسجد هو 
األسبق والقرب طارئ فاحلق نبش القرب وإخراج ما فيه ودفنه يف مقابر 

 املسلمني واهلل أعلم.
، وهو من احملدثات احملرمات ومن البد، املنكرات شد الرحال إليها ومنها:

 ومن الضالالت املهضية إىل انهتاح باب الشركيات كما هو معلو ، فال
وبرهان ذلك  إىل شيء من القبور، -أي السهر -جيوز البتة شد الرحل 

ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد، املسجد احلرا  واملسجد ) :حديث
ووجه ، وهو من األحاديث املتواتر ، (2)(األقصى ومسجدي هذا

قد نهى عن شد الرحال إىل بقعٍة بقصد  ×االستشهاد به هو أن النيب 

                                                 

 .(2/187) :اقتضاء الصراط املستقيم ملطالهة أصحاب اجلحيم (1)
(، 1179رقم: )البطاري يف التطو،، باب فضل الصال  يف مسجد مكة واملدينة، أخرجه  (2)

 :( يف احلج، باب ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد، وأبو داود رقم1397) :رقم ،ومسلم
 .( يف املناسك، باب يف إتيان املدينة2033)
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أو عندها إال إىل هذه البقا، الثالثة فقط، وهذا النهي للتحريم  ،التعبد فيها
كما تقرر يف األصول، فيدخل يف ذلك شد الرحل إىل شيء من القبور 

أو  ،أو قراء  القرآن عندها ،أو الصال  عندها ،أو تعظيمها ،بقصد زيارتها
فهذا حمر   ،حلضور مراسم االحتهال بعيدها أو غري ذلك من مقاصد التعبد

وقطع وسائل الشرك  ،مطلقًا وال جيوز البتة ومنعه من باب سد الذرائع
أن النهي هنا عا  فيدخل فيه شد  ×املهضية إليه، وقد فهم الصحابة 

وحنو  كالطور نـبـياليت كان بها شد الرحل إىل البقا،  أو ،الرحل إىل القبور
وقد جاء  رضي اهلل عنهذلك من البقا،، فهذا أبو بصر  قد لقي أبا هرير  

من أين أقبلت؟ قال: من الطور صليت فيه  أبو هرير  من الطور فقال له:
ثم ذكر له حديث النهي  ،أما إني لو أدركتك قبل أن تروحل ملنعتك فقال:

أردت اخلروج إىل الطور، فسألت ابن  . وعن قزعة قال:(1)الرحلعن شد 
ال تشد ) :قال ×أما علمت أن النيب  ر رضي اهلل عنهما فقال:عم

فهذا دليل على أن الصحابة قد فهموا أنه ال جيوز شد  ،(2)(فذكرهالرحال...
الرحال بقصد التعبد إىل شيء من البقا، إال إىل هذه املساجد الثالثة فقط، 

وكل فهم خالف فهم  ،وفهمهم حجة وهو أحب إلينا من فهم غريهم
ألنه قد تقرر يف القواعد أن تهسري الراوي  ،الصحابة يف هذا فهو باطل

ا مل خيالف ظاهر احلديث، وألنه قد تقرر أن الكتاب مقد  على غريه م

                                                 

 :مسند أبي داود الطيالسي يف(، و364) :رقم(2/150): وطأرواه مالك يف امل (1)
 (.وإسناده صحيح(، قال األلباني: )1445) :، رقم(2/685)
 تقد  خترجيه. (2)
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والسنة ال بد أن نههمها فهمًا موافقًا لههم سلف هذه األمة، وألنه قد تقرر 
أن كل فهم خيالف فهم السلف يف مسائل االعتقاد فهو باطل، وهذه املسألة 
 ،من مسائل االعتقاد، وألنه قد تقرر أن الصحابة أكمل هذه األمة عقواًل

ها فهمًا ملقاصد األدلة الشرعية، فدعك من كل فهم خالف هذا الههم وأمت
الكتاب والسنة على فهم سلف األمة، وهلل در فإن اخلري إمنا هو يف األخذ ب

 :القائل
  (1)والشر كل الشر يف ابتدا، من خلف خلري كل اخلري يف اتبا، من سلف  وا

لبد، واحملدثات اليت وهذا الشك أنه من ا ،وضع الستور على القرب ومنها:
وال من هدي أصحابه × ومل يكن ذلك من هدي النيب  ،ال أصل هلا

وهو مظهر  ،وال من هدي أحد من سلف األمة وأئمتها ،همرضوان اهلل علي
ووسيلة من وسائل تعظيم صاحب ذلك القرب، وخروج  ،من مظاهر الشرك

وقد قال عليه الصال   ،عن هدي املسلمني يف التعامل مع قبور موتاهم
من ) :وملسلم ،(2)(من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) :والسال 

أما بعد فإن خري ) :ويف احلديث ،(3)(عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد
وكل  ،وشر األمور حمدثاتها×  احلديث كتاب اهلل وخري اهلدي هدي حممٍد

                                                 

 البيت غري مستقيم عروضيا فلعل األوىل حذفه أوتغيريه. (1)
مسلم (، و135أخرجه البطاري، كتاب الوضوء، باب التقبل صال  بغري طهور، رقم: ) (2)

 (.225) :باب وجوب الطهار  للصال  رقم ،يف الطهار 
 .(1718، كتاب احلدود، باب نقض األحكا  الباطلة، رقم: )صحيح مسلم (3)
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لسبقنا إليه  عملالقبور من ال ولو كان وضع الستور على ،(1)(بدعة ضاللة
ولو كان ذلك ينهع امليت لبادر إليه من هم أحرص منا  ،من  هم خري منا

على نهع موتاهم وإيصال اخلري هلم، لكنه شيء حمدث وبدعة منكر ، أسأله 
 وأن يوفق ، أن يعصم األمة منهاوعال بأمسائه احلسنى وصهاته العالجل 

   .وال  األمر لإلنكار على فاعليها
أو  ،: قراء  القرآن يف املقرب ، وكذلك وضع املصاحف يف القبورومنها

وضعها يف املقابر ليقرأها من شاء القراء  من الزائرين، وهذا كله من البد، 
من عمل عماًل ) :واحملدثات املنكرات اليت تدخل دخواًل أوليًا يف حديث

وإياكم ) ×:فهو من البد، اليت قال فيها النيب  ،(2) (ليس عليه أمرنا فهو رد
ومل يكن ذلك من هدي النيب  ،(3) (وحمدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة

، وال أحد وال فعله أحد من التابعني ،وال من هدي أحد من صحابته ×،
 من سلف األمة وأئمتها.

ليل واعلم أن القول الصحيح أن امليت قد انقطع عمله إال فيما ورد الد 
أو دعاء  ،الشرعي الصريح الصريح باالنتها، به بعد املوت كالصدقة اجلارية

 ،أو العلم الذي ينتهع به مما قد قاله ،أو دعاء الولد الصاحل له ،املسلمني له
                                                 

، كتاب صال  املسافرين وقصرها، باب ختهيف الصال  واخلطبة، رقم: مسلمأخرجه  (1)
(867). 
 تقد  خترجيه. (2)
 :رقم ،باب لزو  السنة، والرتمذي يف العلم ،(4607) :رقم ،أبو داود يف السنةرواه  (3)
 (،42) :، وابن ماجة يف املقدمة رقم(127، 4/126) :محد يف املسندوأ، 16باب  :(2678)

 باب اتبا، سنة اخللهاء الراشدين. 
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أو الصو  عنه، وأما قراء  القرآن وإهداء  ،أو احلج والعمر  عنه ،أو كتبه
وهذا االنتها،  ،تها، امليت بذلكثوابها للميت فإننا ال نعلم دليال يثبت ان

فال نثبت منها إال  ،أمر غييب وقد تقرر أن أمور الغيب مبناها على التوقيف
وحيث ال دليل على إثبات انتها، امليت مبا يهدى له  ،ما أثبته الدليل فقط

من قراء  األحياء فاألصل فيه عد  الوصول، وال قياس يف األمور الغيبية، 
وهدي  ×فقط، وألن خري اهلدي هدي رسول اهلل  بل مبناها على النص

صحابته الكرا ، وقد كانوا حريصني على إيصال النهع ملوتاهم، ومل يثبت 
 ،وال من إقراره ،وال من فعله ،يف حديث واحد ال من باب قوله ×عنه 

فقد ماتت خدجية رضي اهلل عنها، ومات سائر أوالده الذكور، وسائر بناته 
، ومات عمه محز  بن عبد املطلب، أحب ×إال فاطمة وهو ال يزال حيًا 

ومات كثري من صحابته  رضي اهلل عنه،أعمامه إليه، ومات ابن عمه جعهر 
 وعثمان بن ،وشهداء أحد ،يف حياته كشهداء بدٍر رضوان اهلل عليهم

هلم مل يثبت عنه أنه كان إذا قرأ  ×مظعون وغريهم كثري، ومع شد  حبه 
وقد أكمل اهلل به الدين فلم يبق وجه من  ،القرآن أهدى ثوابه ألحٍد منهم

وال فيما ينتهع به األموات إال وقد  ،أوجه التعبد ال فيما ينتهع به األحياء
إىل نهع موتاهم  غاية البيان بأفصح لسان، ومع ذلك مل يدل أمته ×بينه 

بإهداء ثواب القراء  هلم، وال فعله أحد من صحابته، ومل يكن من هدي 
السلف الصاحل أنهم يهدون ثواب القراء  ملوتاهم فأين الدليل على إثبات 

فاحلق عندنا أنه ال يصل إىل امليت  ،ذلك؟ فحيث ال دليل فاألصل املنع
 . النا وإياكمن األحياء واهلل يتو ثواب القراء  املهدا  له
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إسراج املقابر، بأي وسيلة من وسائل اإلسراج سواًء كانت من  ومنها:
 ،أو كان بالوسائل احلديثة كالكهرباء ،الوسائل القدمية كالسرج واإليقاد

 :×وبرهان ذلك حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما قال قال رسول اهلل 
رواه أبو ، (سرجلعن اهلل زوارات القبور واملتطذين عليها املساجد وال)

 .(1)داود والرتمذي وسنده جيد حمتج به
إيقاد املصابيح يف هذه املشاهد مطلقًا ال جيوز بال خالف : )قال أبو العباس 

 . (2)(لواردللنهي ا أعلمه
وأما إضاء  املقرب  فيطشى أن جير ذلك إىل : )وقال الشيخ حممد بن إبراهيم

فاعله والسيما نهوس اجلهال  ×إسراج القبور الذي لعن رسول اهلل 
  .(3)تتعلق كثريًا باخلرافات فتزال هذه األنوار سدًا للذريعة(

إذا حصل الدفن بالليل واحتيج إىل إضاء  يسري  حمصور   ولكن أقول:
ثم تطهأ بعد ذلك  الدفن فقط، وعلى هذا القرب خبصوصه، خمصوصة بوقت

ألن هذا ضرور  والضرور  تقدر بقدرها، واملقصود  ،فأرى أنه ال بأس به
ومن  ،واألفعال الشنيعة املنكر  ،أن إسراج القبور من مجلة البد، احملدثة

 . ذر والتحذير منها واهلل املستعانالكبائر اليت جيب احل
                                                 

 :رقم ،( يف اجلنائز، باب يف زيار  النساء للقبور، والرتمذي3236) :رقم ،رواه أبو داود (1)
 .كراهية أن يتطذ على القرب مسجدا يف الصال ، باب ما جاء يف ،(320)
 (.هذا حديث حسن)قال الرتمذي:  
 .(2/189) :اجلحيماقتضاء الصراط املستقيم ملطالهة أصحاب  (2)
املرقمة آليا  فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (3)

 .(3/201) باملكتبة الشاملة:
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وهذا ال نعلم يف وحرميه وبدعيته خالفًا بني أهل  ،: الطواف حوهلاومنها
يمية رمحه اهلل تعاىل اتهاق العلماء على أنه ال يطاف العلم، وقد نقل ابن ت

، وأما الطواف حول (1)بشيٍء من أجزاء األرض إال حول الكعبة خاصة
والبد، الوخيمة،  ،واحملرمات الهظيعة ،القبور فهو من املنكرات الشنيعة

ومن املتقرر أن الطواف عباد  وتقرر أن العباد  مبناها على االتبا، ال على 
ا،، وتقرر أن العبادات توقيهية على النص، وألن املتقرر عند العلماء االبتد

والطواف  ،على اإلخالص واملتابعة :مجيعًا أن العباد  مبناها على ركنني
وال أقر  ،وال فعله ×،فإنه مل يأمر به رسول اهلل  ،حول القبور ال متابعة فيه

وال أحد من  ،وال أحد من التابعني ،ومل يهعله أحد من الصحابة ،عليه
وقد تقرر أن كل إحداث يف  ،فهو من األمور احملدثة ،سلف األمة وأئمتها

وقد تقرر أن كل بدعة يف الدين  ،، وهو من البد،(2)الدين فهو رد
فإن  ×، وتقرر أيضًا أن كل فعل توفر سببه على عهد النيب (3)ضاللة

واف بها من املشرو، تركه، وقد قرر أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل أن الط
أو لطلب الربكة  ،الشرك األكرب إذا اقرتن به اعتقاد التقرب ألصحابها

أو اقرتن اعتقاد يف أنهم  ،أو اقرتن به دعاؤهم من دون اهلل تعاىل ،منهم
 ،وأما إذا خال عن ذلك فهو بدعة وحمر  وشرك أصغر ،ينهعون أو يضرون

 .زلل االعتقاد  حيهظنا وإياك منواهلل ،ألنه من وسائل الشرك األكرب

                                                 

 .304: ـاإلخنائية أو الرد على اإلخنائي ص (1)
 تقد  ختريج احلديث املشار إليه. (2)
 تقد  ختريج احلديث املشار إليه. (3)
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واملنكرات والضالالت  ،الذبح عندها، وهو من احملرمات الشنيعة ومنها:
وقد اتهق على منعه علماء امللة أمجعون، وقد تظافرت األدلة من  ،الوخيمة

ٱ  چ: الكتاب والسنة على وحريم الذبح لغري اهلل جل وعال، قال تعاىل

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ووجه االستشهاد  ،(1)چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ
أن اهلل جل وعال حر  فيما حر  ما ُأِهل لغريه، وهذه  به أن نقول:

ألن أصحابها إمنا يتقربون بذحبها  ،فيما ُأِهل لغري اهلل ةاملذبوحات داخل
ال مما أهلت هلل جل  ،ألصحاب القبور، فهي مما أهلت للقبور وأصحابها

حتى وإن ذكروا عليها اسم اهلل تعاىل فإن قلوبهم ونواياهم إمنا هي  وعال،
لقد حر  اهلل تعاىل فيما  وكذلك نقول:إراد  القربان للقبور وأصحابها، 

حر  ما ذبح على النصب وهي حجار  كانت تنصب وتعبد وتراق الدماء 
ا فما يراق عنده ،عندها، وهذه القبور املعظمة صارت مبنزلة هذه األنصاب

فهو حرا  بال  ،من دماء بهيمة األنعا  وغريها إمنا هو مما ذبح على النصب

أي لربك أيضًا، فالصال   ،(2)چژ  ژ  ڑچ: وقال تعاىل ،شك
 ةفكما أن الصال  لغري اهلل تعاىل حمرم ،والذبح من العبادات العظيمة

ويستدل على ذلك  ،فكذلك الذبح لغريه جل وعال حمر  وشرك ،وشرك

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ  :أيضًا بقوله تعاىل

                                                 

 .3املائد :  (1)
 .3الكوثر:  (2)
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فدل ذلك على أن الصال  والنسك من خصوصياته جل وعال  (1)چۋ  ۋ
وقد مسى اهلل تعاىل صرفها لغريه شركًا  ،وأنها ال تصرف لغريه جل وعال

ية، فدل ذلك على أن الذبح لغريه شرك أكرب خمرج عن ملة اإلسال  بالكل
قال رسول ) :قال رضي اهلل عنهوالذابح لغري اهلل تعاىل ملعون، فعن علي 

لعن اهلل من ذبح لغري اهلل لعن اهلل من لعن والديه، لعن اهلل من ) ×:اهلل 
 .(2)رواه مسلم (حمدثاري منار األرض، لعن اهلل من آوى غ
وروى أبو داود يف سننه بسند صحيح عن ثابت بن الضحاك  قال: نذر  

هل كان فيها ) :عن ذلك فقال ×رجل أن ينحر إباًل ببوانة، فسأل النيب 
هل كان فيها عيد من ) (؟ قالوا: ال، فقال:من أوثان اجلاهلية يعبد وثن

أوف بنذرك فإنه ال وفاء لنذر يف )ال، فقال للرجل:  (؟ قالوا:أعيادهم
 .(3)(معصية اهلل وال فيما ال ميلكه ابن آد 

ومثله ما رواه أبو داود أيضًا بسند صحيح أن امرأ  جاءت إىل رسول اهلل  
ان يذبح فيه أهل مكان ك إني نذرت أن أذبح مبكان كذا وكذا:) :فقالت ×

أويف ) ؟ قالت: ال، فقال:(لوثن)(؟ قالت: ال، قال: لصنماجلاهلية، فقال: )

                                                 

 .163-162األنعا :  (1)
، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان، باب وحريم الذبح لغري اهلل صحيح مسلم (2)

 .(1978تعاىل....، رقم: )
، كتاب األميان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، رقم: سنن أبي داود (3)
 (، قال األلباني عليه: )صحيح(.3313)
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 ،(1) (( وفاء لنذر يف معصية اهلل، وال فيما ال ميلك ابن آد فإنه ال بنذرك
دخل اجلنة ) ×:قال قال رسول اهلل  رضي اهلل عنهوعن طارق بن شهاب 

كيف ذلك يا رسول  ، قالوا:(ودخل النار رجل يف ذباب ،رجل يف ذباب
ه أحد حتى يقرب له مر رجالن على قوٍ  هلم صنم ال جيوز) :اهلل؟ قال

قرب  فقالوا: ألحدهما قرب قال: ليس عندي شيء أقرب، فقالوا:شيئًا 
 ل النار، وقالوا لآلخر قرب، قال:فقرب ذبابًا فطلوا سبيله فدخ ،ولو ذبابًا

ما كنت ألقرب ألحٍد دون اهلل عز وجل شيئًا فضربوا عنقه فدخل 
فهذه األدلة تقضي قضاًء جازمًا بأن الذبح من القربات ومن ، (2)(اجلنة

الطاعات وأن صرفه لغري اهلل تعاىل شرك أكرب، فالذبائح اليت تكون أعظم 
سال  عند القبور لتعظيم أصحابها والتقرب هلم شرك أكرب خمرج عن ملة اإل

 . بالكلية، نعوذ باهلل من ذلك
النذر للقبور وأصحابها، وهذا من الشرك األكرب ألن النذر عباد ،  ومنها:

وقد تقرر يف القواعد أن من سوى بني اهلل تعاىل وبني أحد من اخللق فيما 
هو من خصائصه جل وعال فقد أشرك الشرك األكرب وقد نقل ابن تيمية 

ر كمن رمحه اهلل تعاىل اتهاق الهقهاء على أنه ال جيوز الوفاء بالنذر للقبو
ينذر هلم ذحبًا أو زيتًا أو ستار  أو حريرًا أو مشعًا أو نهقة أو صدقة وحنو 

                                                 

، كتاب األميان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، رقم: سنن أبي داود (1)
 (، قال األلباني عليه: )حسن صحيح(.3312)
يف خلطيب البغدادي ، وا(1/203) :حلية األولياء وطبقات األصهياءأورده أبو نعيم يف  (2)

 .185: ـصيف علم الرواية الكهاية 
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، فكل ذلك ال جيوز الوفاء باتهاق أهل العلم، فالنذر عباد  (1)ذلك

ٱ  ٻ  ٻ  چ  :والعبادات ال جيوز صرفها لغري اهلل جل وعال قال تعاىل

 ،(2)چڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ڀٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ
وهذا يف مقا  املدح وال ميدح اهلل تعاىل إال ما حيبه ويرضاه، والعباد  اسم 

من نذر ) :جامع ملا حيبه اهلل ويرضاه، والنذر كذلك فهو عباد  ويف احلديث
ويف احلديث  ،(3)(ومن نذر أن يعصي اهلل فال يعصه ،أن يطيع اهلل فليطعه

فال  ،(4)(ميلك ابن   آد  فإنه ال وفاء لنذر يف معصية وال فيما ال) :السابق
جيوز النذر مطلقًا للقبور، فكما أنه ال جيوز الصال  هلا وال الركو، وال 
السجود هلا وال الذبح هلا وغري ذلك من التعبدات فكذلك ال جيوز البتة 

 النذر هلا واهلل أعلم . 
: رفع الصوت خلف اجلنائز بالتكبري والتهليل وغري ذلك من ومنها

األذكار وإن كانت مشروعة باعتبار أصلها ولكنها ممنوعة  وهذه ،األذكار
وقد تقرر يف القواعد أن شرعية األصل ال تستلز   ،وبدعة باعتبار وصهها

ألنه ليس من هدي  ،شرعية الوصف، فهذا الهعل بدعة باعتبار الوصف
وكل حمدث يف الدين فهو رد،  ،السلف وال ثبت به دليل شرعي فهو حمدث

 .  يف الدين فهو ضاللة واهلل أعلم ةوبدعة وكل بدع

                                                 

 .(2/447) :تيميةالهتاوى الكربى البن  (1)
 .270البقر :  (2)
 (.6696، كتاب األميان والنذور، باب النذر يف الطاعة، رقم: )لبطاريأخرجه ا (3)
 تقد  خترجيه. (4)
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وطلب املدد منهم من دون  ،دعاء أصحاب القبور واالستغاثة بهم ومنها:
وهذا ليس ببدعة فقط بل هو شرك أكرب خمرج عن امللة بالكلية،  ،اهلل تعاىل

ائ  چ: وقال تعاىل ،(1)چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇچ  :قال تعاىل

ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ    ۈئ   

: وقال تعاىل ،(3)چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ  :وقال تعاىل، (2)چی

وئ  ۇئ  ۇئ  چ : وقال تعاىل (4)چک   گ  گ      گ  کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ 

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئ    ېئۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ :وقال تعاىل ،(5)چمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک   ک  ک    ڌڌ

ں    ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳگ   گ  گ   گ     ڳ  ڳ  ڳ

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  :وقال تعاىل، (6)چڻ  ڻ       ڻ

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ: وقال تعاىل ،(7)چٿ  ٿ   ٿ  ٿ

                                                 

 .18اجلن:  (1)
 .5األحقاف:  (2)
  .60غافر:  (3)
 .88القصص:  (4)
 .22سبأ:  (5)
 .14-13فاطر:  (6)
 .197األعراف:  (7)
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 ،(1)چې  ى  ى  ائ       ائ    ەئ  ېۉ   ې  ې

 .(2)چٴۇ  ۋۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     چ :وقال تعاىل
إن ) ×:قال رسول اهلل  :وعن النعمان ابن بشري رضي اهلل عنهما قال 

 .(3)(الدعاء هو العباد 
يا غال  إني ) ×:قال لي النيب  :اهلل عنهما قال وعن ابن عباس رضي 

أعلمك كلمات احهظ اهلل حيهظك، احهظ اهلل جتده جتاهك، إذا سألت 
واعلم أن األمة لو اجتمعوا على أن  ،وإذا استعنت فاستعن باهلل ،فسأل اهلل

ينهعوك بشيء مل ينهعوك إال بشيء قد كتبه اهلل لك، ولو اجتمعوا على أن 
رفعت األقال   ،يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه اهلل عليك

فهذه اآليات واألحاديث تهيد إفاد  قطعية أن الدعاء  ،(4)(وجهت الصحف
ألن  ،عباد  وحيث كان كذلك فإنه ال جيوز صرفه لغري اهلل جل وعال

 ،العباد  حق اهلل احملصن الصرف فال جيوز صرف شيء منها مللك مقرب

                                                 

 .194األعراف:  (1)
 .62النمل:  (2)
( يف 3244) :( يف التهسري، باب ومن سور  البقر ، ورقم2973) :رقم ،الرتمذيرواه  (3)

ال ، باب ( يف الص1479) :( يف الدعوات، وأبو داود رقم3369)تهسري سور  املؤمن، و
( يف الدعاء، باب فضل الدعاء، قال الرتمذي: 3828رقم ) هالدعاء، وأخرجه ابن ماج

 .(حسن صحيح)
( 2518) :رقموالرتمذي، (، 2804( و)2763( و)2669) :رقم ،أمحد يف املسندرواه  (4)

 .(60) :يف صهة القيامة، باب رقم
  (.هذا حديث حسن صحيح)قال الرتمذي:  
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 ،أو األحجار ،وال لولي صاحل فضاًل عن القبور ،وال لنيب مرسل
مضى الشبه اليت يثريها عباد القبور حول هذه وقد ذكرنا فيما  ،واألشجار

 .ء اهلل تعاىلالقضية مبا ال مزيد عليه إن شا
 ،واحملدثات املنكر  على القبور فإنه من البد، الردية، وضع الزهور ومنها:

وال أحد من  ،وال أحد من صحابته ×،وذلك ألنه مل يهعله رسول اهلل 
وفدت إلينا من ديار الغرب  سلف األمة وال أئمتها، وإمنا هي حمدثة قد

وتقرر أن  ،(1)وبئس هذه البدعة، وقد تقرر أن األصل يف العبادات التوقيف
، وتقرر أن املتابعة شرط من شروط قبول (2)كل إحداث يف الدين فهو رد

التعبدات فالواجب الكف عن هذا الهعل ألنه بدعة وال فائد  منه البتة، 
ك القرب ولو كان خريًا لسبقنا إليه وهو وسيلة من وسائل تعظيم صاحب ذل

حمدثة بدعة يف الدين  السلف الصاحل رمحهم اهلل تعاىل ورضي عنهم، لكنه
 .   بدعة ضاللة، وشر األمور حمدثاتهايف الشريعة وكل 

: توزيع الصدقات واألطعمة يف املقرب ، وهذا أيضًا من احملدثات ومنها
وال عن أحٍد  ×،املنكر  والبد، القبيحة فإنه مل يثبت فعل ذلك عن النيب 

وقد تقرر أن األصل يف  ،أو التابعني ،من سلف األمة من الصحابة
العبادات الوقف على الدليل، وتقرر أيضًا أن كل إحداث يف الدين فهو 

وتقرر أيضًا أن شرعية  ،تقرر أيضًا أن املتابعة شرط لقبول األعمالو ،رد

                                                 

 :جممو، الهتاوى، و310: ـمعامل أصول الهقه عند أهل السنة واجلماعة صانظر  (1)
 .(32، 31) :اجلامعة، والقواعد واألصول (4/196)و ،(29/17)
 تقد  ختريج احلديث املشار إليه. (2)
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الشيء بأصله ال تستلز  شرعيته بوصهه، وتقرر أيضًا أن كل فعٍل توفر 
 . علمواهلل أ .(1)ومل يهعله فإن املشرو، تركه×  سببه على عهد النيب

 ،وضع أوراق الشكوى بني فتحات سياج القرب، وهذه طامة كبري  ومنها:
 ،ألنه ال جييب دعو  املضطرين إال اهلل تعاىل ،هو  عظيمة للشرك األكربو

: وقال تعاىل ،(2)چۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋچ :قال تعاىل

وقد  ،(3)چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   وئى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئچ
تقرر بالدليل القاطع أنه ال جييب اخلري وال يدفع الضر إال اهلل وحده ال 

أو يدفع شرًا استقالاًل فهو  ،فمن اعتقد يف أحٍد أنه جيلب خريًا ،شريك له
 . طرج عن امللة نعوذ باهلل من ذلكمشرك الشرك األكرب امل

أو يف أثناء إدخاله أو بعد  ،: األذان واإلقامة يف القرب قبل إدخال امليتومنها
 إدخاله وقبل وضع اللنب عليه، وهذا كله من احملدثات والبد، فهي داخلة

 :ويف لهظ ،(4)(من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) :يف عمو  قوله
واألذان واإلقامة باعتبار  ،(5)(من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد)

أصلهما عباد  ولكن باعتبار هذا الوصف املطصوص بدعة، فاألذان 
شرعية شرعية األصل ال تستلز  ) :واإلقامة يف قرب امليت داخلة وحت قاعد 

                                                 

 .210: ـمن أصول الهقه على منهج أهل احلديث صانظر  (1)
 .62النمل:  (2)
 .186البقر :  (3)
 تقد  خترجيه. (4)
 تقد  خترجيه. (5)
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، فهما باعتبار األصل مشروعان، لكنهما باعتبار هذا الوصف (الوصف
دفن كثرٍي  قد توىل دفن بعض صحابته وقد حضر ×صارا ممنوعني، وألنه 

يف حديث  ×منهم، وهو مأمور بإبالغ الشر، أمر إجياب ومل يثبت عنه 
 ،واحد أنه كان يهعل ذلك، وال نعلم ذلك ثابتًا عن أحٍد من الصحابة

العبادات توقيهية واألحكا  الشرعية تهتقر يف ثبوتها األدلة الصحيحة و
 .   ، واهلل أعلمالصرحية
أخذ شيء من تراب القرب للتربك به، وهو أيضًا من البد، بل هو من  ومنها:

وأن  ،الشرك، فإن كان اآلخذ يعتقد أن هذا الرتاب من أسباب الربكة فقط
فهذا شرك أصغر ألنه اعتقد سببًا ما  اهلل تعاىل هو واضع الربكة ومقدرها

ليس بسبب ال شرعًا وال قدرًا، وألنه وسيله للشرك األكرب، واملتقرر يف 
-شرك أصغر قواعد التوحيد أن وسائل الشرك األكرب حيكم عليها بأنها 

وهو الذي منيل إليه، وأما إذا كان يعتقد أن  -هذا عند بعض أهل العلم
ه هو واضع الربكة وهو الذي يأتي استقالاًل امليت الذي أخذ من تراب قرب

ألن فعل الشيء استقالاًل من خصائصه  ،فهذا شرك أكرب خمرج عن امللة
، جل وعال، وكذلك إجياد الشيء وخلقه استقالاًل من خصائصه جل وعال

قد ابتلي بها كثري من و ،وطامة وخيمة ،بلية كبري ابتلي بخذ فهذا اآل
وقرب صاحبيه  ×يعون الوصول إىل قرب النيب القبوريني، ولو كانوا يستط

ولكن حنمد اهلل تعاىل أن سد عنا هذا الباب، فالواجب  ،لوجدت العجب
 ،ترك ذلك والتحذير منه، ودعو  فاعليه باحلكمة واملوعظة احلسنة

 وجمادلتهم باليت هي أحسن.
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واعلم رمحك اهلل تعاىل أن املتقرر عند أهل العلم يف قواعد التوحيد أن  
أي أنه ال جيوز البتة اعتقاد وجود  ،األصل يف التربك التوقيف على النص

الربكة يف شيء من األمكنة وال األزمنة وال األعيان إال وعلى ذلك دليل 
ألن وجود الربكة يف الشيء من الغيب الذي ال  ،شرعي صحيح صريح

بناها واملتقرر عند أهل العلم أن مسائل الغيب م ،نستطيع أن ندركه حبواسنا
على التوقيف، وبناء على ذلك فإنه بعد البحث الطويل مل جند دلياًل يصلح 
أن يعتمد عليه يثبت وجود بركة يف تراب قرب أحد من األموات ال على 
وجه العمو  وال على وجه اخلصوص، فحيث ال دليل على ذلك 
فالواجب تركه وعد  االعتقاد فيه، ومل يثبت أن أحدًا من الصحابة أو 

لف الصاحل كان يأخذ من تراب أحٍد من األموات فلو كان ذلك خريًا الس
أو إىل  ،أو عادات البلد ،لسبقونا إليه، وليس مرد إثبات اجلواز إىل العقول

 .األذواق والشهوات واملرويات الباطلة، بل مرد إثبات العباد  إىل النص
ثم اعلم رمحك اهلل تعاىل أن الذي يأخذ ترابًا من قرٍب إمنا أخذه ألنه يعتقد  

ألن ذلك ال  ،وهذا ضالل مبني ،أن عني هذا الرتاب فيه بركة ذاتية منتقلة
فإن الربكة الذاتية املنتقلة هي بركة ذاته  ×،يكون يف هذه األمة إال للنيب 

 ،ولباسه ،ووضوئه ،امتهوخن ،ولذلك فقد كان الصحابة يتربكون بعرقه ×،
وذلك ألن بركة ذاته كانت بركة ذاتية  ،وشعره وغري ذلك مما ثبت به النص

منتقلة، وأما بركة غريه فإمنا هي بركة معنوية الزمة، فربكة املسجد احلرا  
ومسجد املدينة ومسجد األقصى بركة معنوية الزمة، وبركة املصحف بركة 

 ثبت النص بربكتها بركة معنوية الزمة، وبركة األزمنة اليت ،معنوية الزمة
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ألن بركته ستكون  ،فلو سلمنا جداًل أن تراب القرب فيه بركة ملا جاز أخذه
 (1)ولكن مل يصح يف ذلك شيء أصاًل وإمنا هي تهوكات ،بركة معنوية الزمة

وال  ،وشهوات البطالني الذين ال نقل حيكمهم ،الشياطني وخرافات ااجمانني
 هلل املستعان. وا ،عقل يردعهم

: رش املاء على القبور ااجماور  القدمية بعد الهراغ من دفن قرٍب ومنها
حديث، وهذا حيصل أحيانًا يف مقابرنا جهاًل من فاعليه، أو ظنًا منهم أنهم 
بهذا الرش يربدون على أهل القبور قبورهم، وهذا جهل وضاللة، وبدعة 

رب املدفون حديثًا ال بأس به إذا بد من سد أبوابها، نعم رش املاء على الق ال
احتيج إليه لتثبيت تراب القرب وما عليه من احلصباء كما هو حاصل يف هذه 

أنه رش املاء على قرب ابنه ملا مات، ويف  ×وألنه يروى عن النيب  ،األزمنة
 .(2)إسناده نظر وله طرق وبعضها قد حيتج به

 .(3)ليلتزق ترابه( )ويستحب أن يرش على القرب ماًء: قال ابن قدامة 
 .(4))ويستحب أن يرش عليه املاء( :وقال النووي 

                                                 

 . ، ووحرييقع يف األشياء حبمق: اهلوك: احلمق، ورجل متهوك (1)
 .(3/455) :معجم ديوان األدب، و(4/64) للطليل: العنيانظر 

، 304: ـاملراسيل صيف داود  وأب(، و599) :، رقم(1/215) ه:مسنديف الشافعي رواه  (2)
(، والبيهقي يف 6146) :، رقم(6/187) :املعجم األوسط(، والطرباني يف 424) :رقم

 (.1119) :، رقم(2/28) :السنن الصغري
 .(2/376) :املغين البن قدامة (3)
 .(5/295) :ااجممو، شرح املهذب (4)
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. ولكن كال  العلماء هنا إمنا هو (1))إن رش القرب مشرو،( :وقال املعلمي 
يف رش القرب احلديث، إذا احتاج الدافنون إىل ذلك لكثر  الرياح مثاًل اليت 

وعلى ذلك جرى عمل الناس  ،متر على املقرب  وغري ذلك من صور احلاجة
يف القديم واحلديث، ولكن النقاش هنا يف البحث عن مشروعية رش 

فإن هذا ال دليل عليه وال نعلمه منقواًل عن أهل العلم  ،القبور ااجماور 
وإمنا هي استحسانات ال خطا  هلا وال زما  وال أصل هلا يف  ،املعتربين

اعتقادات وظنون ال يدل  املنقول الصحيح، فضاًل عن كونها نابعة عن
عليها الشر،، فإنهم يقصدون بذلك تربيد القبور على أصحابها، وهذا 
الهعل قد يكون مستنده غرس الغصن الرطب على صاحيب القربين وقد 

، وباجلملة فهذا الهعل بدعة وال أصل له ومل يهعله (2)بينا ما فيه سابقًا
األمة وأئمتها،  وال فعله أحد فيما نعلمه من سلف ×،رسول اهلل 

واالستحسان ال مدخل له يف التشريع ويقضي على ذلك كله قوله عليه 
ويف  ،(3)(من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) :الصال  والسال 

 واهلل أعلى وأعلم. ،(4) (من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد) :لهٍظ
: اختاذها عيدًا، أي أن جيعل هلا يومًا أو أيامًا من العا  جيتمع الناس ومنها

وينصبون اخليا   ،فيه عندها ويدعونها وحيتهلون بذكراها ويذحبون عندها

                                                 

 مل أقف عليه. (1)
 تقد  الكال  عنه. (2)
 تقد  خترجيه. (3)
 تقد  خترجيه. (4)
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وتوقد املصابيح وحنو  ،وترقص النساء ،وتدق الطبول ،ويوزعون احللوى
د، املنكر  ومن ذلك مما ال يهعله الناس غالبًا إال يف العيد فهذا كله من الب

وقد أمجع علماء اإلسال  على وحريم  ،األفعال الشنيعة اخلطري  القبيحة
وقد ثبت الدليل باملنع من ذلك التحذير منه  ،ذلك اإلمجا، القطعي املتواتر

ال جتعلوا بيوتكم ) ×:قال رسول اهلل  :قال رضي اهلل عنهأبي هرير   فعن
فإن صالتكم تبلغين حيث  ،وال جتعلوا قربي عيدًا وصلوا علي ،قبورًا
وقد تقرر يف القواعد  ،هذا نهي (وال جتعلوا قربي عيدًا) :فقوله ،(1)(كنتم

أن النهي يهيد التحريم إال لصارف وال صارف نعلمه هلذا النهي عن بابه 
دًا أيًا ( يستهاد منه حرمة اختاذ كل القبور عيال جتعلوا قربي عيدًا) :وقوله

كان صاحب هذا القرب، ووجه املنع أن هذا التحريم إذا كان يف قرب خري 
خلق اهلل أمجعني فقرب غريه ممن هو دونه من باب أوىل، وقد تقرر يف 

 ومثل ذلك حديث علي بن ،(2)حجة األصول أن مههو  املطالهة األولوي
احلسني املعروف بزين العابدين أنه رأى رجاًل جييء إىل فرجة كانت عند 

ته عن أال أحدثك حديثًا مسع فيدخل فيدعو، فدعاه فقال:× قرب النيب 
ال تتطذوا قربي عيدًا وال بيوتكم ) :قال ×أبي عن جدي عن رسول اهلل 

العلم على  وقد قدمنا إمجا، أهل، (3)( قبورًا فإن تسليمكم يبلغين أينما كنتم
                                                 

 :( يف املناسك، باب زيار  القبور، ورواه أمحد يف املسند2042) :رقمبداود  وأب رواه  (1)
من  ×أيضا إمساعيل بن إسحاق القاضي يف فضل الصال  على النيب  رواه، و(2/367)

 .(30) :رقمبومن حديث احلسن ابن علي ( ، 20) :رقمبحديث علي بن احلسني 
 .(3/68) ، واآلمدي يف اإلحكا :(2/191) املستصهى:انظر  (2)
 (.469) :، رقم(1/361) ه:مسنديف يعلى املوصلي  وأبرواه  (3)
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وحريف هذه األدلة  -كعادتهم-مة ذلك، وقد حاول بعض املبتدعة حر
إن النهي عن اختاذ قربه عيدًا  تها الصحيحة فقالوا:وإخراجها عن مدلوال

يقصد به زجر األمة عن جعل قربه كالعيد فال يؤتى إال مر  واحد  أو 
ري  حتى ال مرتني يف العا ، بل البد أن يؤتى دائمًا وتكرارًا ومرات كث

يكون قربه كالعيد الذي ال حيصل إال مرتني فقط، فمضمون هذا احلديث 
اعتياد قصده و ،واالحتهال به دائمًا ،والعكوف عنده ،أمر مبالزمة قربه

ال جتعلوا قربي مبنزلة العيد ال يكون إال من احلول إىل  وانتيابه فكأنه قال:
ولبئس ما  -كذا قالوا  ولكن اقصدوه دائمًا يف كل حلظة وساعة، ،احلول
وهذه صور  من صور وحريف املبتدعة للكلم عن مواضعه وهي  ،-قالوا 

الهة ملذاهبهم وقواعدهم من أبرز عالماتهم فإن للمبتدعة مع األدلة املط
  طريقتني:

هذا من أخبار اآلحاد  الطريقة األوىل: إن كان هذا الدليل آحادًا قالوا:
 ئد بها، ألن القاعد  عندهم تقول:وأخبار اآلحاد ال جيوز إثبات العقا

االعتقادات ال تثبت إال باملتواترات، فنسهوا بهذا القانون الهاسد مجاًل كثري  
 قائد الشريعة.من ع

إن كان النص املطالف ملذهبهم من املتواترات فإنهم  والطريقة الثانية:
ظاهر اللهظ باق على ف ،دلوله الصحيح بالتحريف واإلحلاديكرون على م

وأقحم فيه معان غريبة عليه  ،ولكن قد سلب معناه الصحيح ،هو عليه ما

                                                                                                                        

 (.إسناده ضعيفيف تعليقه: ) حكم حسني سليم أسدقال  
 (: )يف إسناده لني(.428رقم: ) ألحاديث املطتار وقال املقدسي يف ا 
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وإما يف هذا الرتكيب، فاآلحاد يردونه سندًا، واملتواتر يردونه  ،إما باألصالة
فانظر كيف  ،وما أشبه الليلة بالبارحة ،داللة، وهذا طريق أهل األهواء

قلب املبتدعة هذا الدليل إىل كونه ناهيًا عن اختاذ قربه عيدًا لكونه آمرًا بلز  
ك من الههم الهاسد والهكر القرب دائمًا والعكوف عنده، اللهم إنا نعوذ ب

لذين اختذوا لعن ا ذاالعجب لو كان األمر كما تقولون فلما ،هللايا املطتل
شة خشية أن يربز قربه فيتطذ وملاذا دفن يف بيت عائ قبور أنبيائهم مساجد؟

اشتد غضب ) :لو كان األمر كما تقولون فلماذا حيذر أمته بقوله ؟مسجدًا
لو كان األمر كما تقولون  ،(1)(اهلل على قو  اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

ولو نظر هؤالء  ،(2)(اللهم ال جتعل قربي وثنًا يعبد) :فلما يدعو ربه بقوله
وال جتعلوا قربي ) :املهتونون إىل آخر احلديث لعرفوا زيف قوهلم فإنه قال

مما يدل على أن  ،(3)(عيدًا وصلوا علي فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم
وعد  اعتقاد أن الدعاء عنده أفضل من  ،املقصود عد  اعتياد قصد القرب

ا سوى بني صال  البعيد غريه فلو كان املقصود مالزمته والعكوف عنده مل
وصال  القريب، ثم ولو نظروا إىل سبب احلديث لتبني هلم احلق فإن علي 

فيدخل  ×بن احلسني رأى رجاًل جييء إىل فرجة كانت عند قرب النيب 

                                                 

عبد ، ويف قصر الصال ، باب جامع الصال  مرسال (1/172رواه مالك يف املوطأ: ) (1)
 (.1587) :، رقم(1/406) :صنفامل يف الرزاق الصنعاني

اللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد، اشتد غضب اهلل هذه بداية احلديث السابق، ونصه: ) (2)
 (.قو  اختذوا قبور أنبيائهم مساجدعلى 

 تقد  خترجيه. (3)
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فأفاد  ،(1)هذا احلديث :فقال له علي بن احلسني رضي اهلل عنهما ،فيدعو
ن اعتقاده أفضلية الدعاء وأ ،ذلك أن املقصود إنكار ما فعله هذا الرجل

وتكراره للدخول يف هذه الهرجة للدعاء من اختاذ القرب  ×عند قرب النيب 
ولو كان األمر  ،عيدًا، فعلي بن احلسني إمنا أنكر على هذا الرجل فعله ذلك
أحسنت  قال له:كما يقوله أهل البدعة ملا استحق ذلك الرجل اإلنكار ول

ك ال تأتيه كل يو ، فالزمه دائمًا يف مالزمة القرب ولكنك قصرت ألن
جل وعليك بالعكوف عنده، لكنه ما قال ذلك بل اشتد نكريه على هذا الر

وما أنت ورجل باألندلس إال ) حتى قال كما يف بعض الروايات:
النهي  (3)(وال تتطذوا قربي عيدًا) :فالصحابة فهموا من قوله .(2)(سواء

وإحياء ليالي مولده عند قربه  ،األكيد عن مالزمته والعكوف عنده
واعتقاد فضيلتها  ،واالحتهال بذكرى بعثته وحنو ذلك من الدعاء عنده

وحنو ذلك، ولذلك  ،وطلب احلاجات منه ،أو الذبح عند قربه ،خبصوصها
على عد  فعل شيء من ذلك عند قربه، فما  ×فقد اتهق أصحاب حممد 

يريده املبتدعة منه، بل فهم  يدل على أنهم فهموا الدليل فهمًا خمالهًا ملا
وفهم املبتدعة يف واٍد، وعلى فهم الصحابة جرى عمل  ،الصحابة يف واٍد
اعد الدين أن وسار عليه أئمة الدين، وقد تقرر يف قو ،السلف الصاحل

                                                 

يف ابن أبي شيبة (، و4839) :، رقم(3/71) ه:مصنهيف عبد الرزاق الصنعاني رواه  (1)
حكم (، قال 469) :، رقم(1/361)(، وأبو يعلى: 7542) :، رقم(2/150) ه:مصنه

 (.إسناده ضعيف) حسني سليم أسد:
 مل أقف على هذه الزياد . (2)
 تقد  خترجيه. (3)
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األخذ بالكتاب، واألخذ بالسنة، وأن يكون ذلك  أصول الدعو  ثالثة:
لف الصاحل يف فهمهم هلذا على فهم سلف األمة، فالبد من موافقة الس

احلديث، وتقرر يف القواعد أيضًا أن كل فهم خيالف فهم سلف األمة يف 
وقد  ،وهذا احلديث ال جر  من مسائل االعتقاد ،مسائل االعتقاد فهو باطل

فهمه املبتدعة فهمًا مناقضًا املناقضة التامة ملا عليه فهم السلف، فالواجب 
ماد ما قاله السلف وما فهموه من هذا واعت ،رمي فهم املبتدعة خارجًا

احلديث، ومما استدل به املبتدعة أيضًا األحاديث املروية يف فضل زيار  قربه 
واليت سنهرد هلا فصاًل خاصًا لنقل كال  العلماء  ،على وجه اخلصوص ×

اهلادي يف الصار  املنكي مبا ال مزيد  على إسنادها، وقد توالها ابن عبد
واملقصود بيان بعض البد، اليت  ،آلتي إن شاء اهلل تعاىلوهو الهصل ا ،عليه

فيا أيها املسلمون يف سائر أرجاء املعمور  إني  ،تهعل عند بعض القبور
أحذركم هذه البد، والضالالت فإنها خمالهة لألدلة الصحيحات 

وموجبة للغرق يف مستنقع الشركيات، فإن الهتنة بالقبور من  ،الصرحيات
أعظم الهنت والبليات، فالذبح عندها من املهلكات، ودعاؤها واالستغاثة 
بأصحابها من أعظم الشركيات، والنذر هلا والطواف بها والركو، 

إني نذير  ، يا أيها املسلمون يف كل األحناءوالسجود هلا هو غاية اخلسارات
فإنه ال ميلك جلب  ،والبلية اجلسيمة ،االغرتار بهذه الهتنة العظيمة لكم من
وال دفع املضرات إال رب األرض والسماوات، هو وحده مالك  ،اخلريات

 -رمحكم اهلل تعاىل  -امللك واملتصرف يف كل األكوان والربيات، فاحذروا 
الزموا و ،أو عندها من األمور البدعيات ،من االغرتار بشيء مما يهعل بها
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وتزودوا من األعمال الصاحلات،  ،وعليكم بآثار من سبق ،جاد  احلق
فإن العمر قصري  ،وتعوذوا باهلل جل وعال من الهنت ما ظهر منها وما بطن
والعمل الصاحل  ،والعقبة كؤود وال جنا  مما أمامنا إال باالعتقاد الصحيح

ناصح وعليكم  وأقسم باهلل يا إخواني إني لكم ،املوافق للكتاب والسنة
 ،واتبا، السابقني يف اعتقادهم الصايف ،فاهلل اهلل يف التهقه يف الدين ،مشهق

انهلوا من معينهم العذب الشايف الكايف، واحذروا رمحكم اهلل تعاىل من زيغ 
القلوب واتبا، األهواء، وإياكم وشبه املضللني الذين توحي إليهم 

، (1)چڇ  ڇ  ڇ  ڇڃ   چ  چ  چ  چ  ڃڄ    ڃ  ڃ چالشياطني 
واحلق يف تركه،  ،واحلق يف تركه، ودعاؤها باطل ،فالذبح للقبور باطل

 ،واحلق يف تركه ،والطواف بها باطل ،واحلق يف تركه ،والنذر هلا باطل
واالستغاثة  ،واحلق يف تركه ،والعكوف عندها وتوظيف السدنة هلا باطل

 ،واحلق يف تركه، واعتقاد أن أصحابها ينهعون أو يضرون باطل ،بها باطل
وال  ،ومن فتنة القبور خاصة ،واحلق يف تركه، نعوذ باهلل من الهنت عامة

على نبينا حممد وآله  وصلى اهلل ،حول وال قو  إال باهلل العلي العظيم
 . وصحبه وسلم

 :القاعدة الرابعة عشرة

 لت به الرسل هو توحيد األلوهيةرسب وأالتوحيد الذ  نزلت به الكت

لت ، وهو الذي دو احلق الذي ال جيوز القول بغريه، وهذا هأقول: نعم
، فزبد  دعو  الرسل وأول ما يهتتح به عليه األدلة من الكتاب والسنة

                                                 

 .112األنعا :  (1)



 

 375 

، وإن ذكروا توحيد هم هو الدعو  إىل توحيد األلوهيةاألنبياء دعو  أمم
، ألنه متقرر ال من باب التقرير ،ستداللالربوبية فإمنا يذكرونه من باب اال

، فاخلالف الذي وقع بني األمم وأنبيائها ليس يف أن اهلل يف عقوهلم بالهطر 
، وإمنا اخلالف وقع يف أن اهلل هو اخلالق الرازق احمليي واملميت، التعاىل 

، والذي يقرأ القرآن للعباد  وحده دون ما سواه أ  ال تعاىل هو املستحق

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ: حق املعرفة ، قال تعاىليعرف ذلك 

كل الرسل قد أمروا بذلك، وهو توحيد ف، (1)چچ  چ   چ  ڇ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        چ : ، وقال تعاىلاأللوهية

: وقال تعاىل عن نوح عليه السال  أنه قال لقومه ،(2)چڀ  ٺ   ٺ

 .(3)چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱچ

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       چ  :وقال عن هود عليه السال  أنه قال لقومه 

 .(4)چۆ

 .(5)چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ: وقال عن صاحل أنه قال لقومه 

 .(1)چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ: وقال عن شعيب أنه قال لقومه 

                                                 

 .36النحل:  (1)
 .25األنبياء:  (2)
 .23املؤمنون:  (3)
 .50هود:  (4)
 .61هود:  (5)
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أن ، كلهم يدعو أمته أول ما يدعوهم إليه وهكذا كل األنبياء والرسل
ضته األمم اليت عذبها ، وهو التوحيد الذي رفاهلل تعاىل يف العباد يوحدوا 
، فقو  نوح وهود وصاحل ولوط وشعيب وغريهم من األمم اهلل تعاىل

وليس هو  ،الكثري  مل يعذبوا ألنهم مل يقولوا إن اهلل تعاىل ليس هو اخلالق
ومن  ،، وليس هو احمليي وليس هو املميت، ال أبداوليس هو املالك ،الرازق

، ذلك فهو إما جاهل أو معاند مكابرقال بأنهم عذبوا بسبب عد  اإلقرار ب
: ، كما قال تعاىلإلفراد اهلل تعاىل بالعباد ولكنهم عذبوا بسبب رفضهم 

گ  گ         گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   چ

 .(3)چچ      چ  چ  چ  ڃڄ  ڃ     ڃ       ڃچ: وقال تعاىل، (2)چڻ    ڻ  

ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  چ: وقال عن قو  فرعون أنهم قالوا ملوسى

(4)چجئ    حئ  مئ  ىئ    يئ  جب   حب  خب  مب  ىب
واآليات يف  ,

، وهذا املعنى متهق عليه بني أهل السنة واجلماعة هذا املعنى كثري  جدا
، ومل خيالف يف ذلك إال أهل البد، رحم اهلل تعاىل أمواتهم وثبت أحياءهم،

، د الربوبيةال إله إال اهلل( مبا يقتضيه توحي: )يهسرون كلمة التوحيدالذين 
هلل تعاىل وعلى الرسل وعلى وخطأ عظيم على ا ،وهذا غلط فاحش

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ: َتَعاَلى َوَقاَل):، قال ابن تيمية رمحه اهلل تعاىلالكتب

                                                                                                                        

 .84هود:  (1)
 .36-35الصافات:  (2)
 .5ص:  (3)
 .78يونس:  (4)
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ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ

 الرُُّسِل َجِميَع َبَعَث التَّْوِحيِد ِبَهَذا َأنَُّه ُسْبَحاَنُه َفَبيََّن ,(1)چڎ  ڎ  ڈ
 ِمْن اللَُّه َيْقَبُل َلا الَِّذي اْلِإْسَلاُ  ُهَو َوَهَذا، ِبِه َرُسوًلا ُأمٍَّة ُكلِّ إَلى َبَعَث َوَأنَُّه

  .(2) (َغْيَرُه ِديًنا اْلآِخِريَن ِمْن َوَلا اْلَأوَِّلنَي
 الكتب به ونزلت الرسل به جاءت الذي والتوحيد) :تعاىلقال رمحه اهلل و

 .(3)(له الشريك وحده اهلل يعبد أن وهو، اإلهلية توحيد هو
التوحيد ينقسم إىل  ومن املعلو  املتقرر لديك وفقك اهلل تعاىل أن أقول: 

 ثالثة أقسا : 
 . توحيد األلوهية -
  .توحيد الربوبية -
  :قطإنه قسمان ف وبعضهم يقول:توحيد األمساء والصهات،  -
  .توحيد يف املعرفة واإلثبات -
، فإن توحيد املعرفة توحيد يف القصد والطلب، واخلالف يف العبار  فقط -

، واملتقرر أن وتوحيد األمساء والصهات ،الربوبيةواإلثبات يتضمن توحيد 
كال توحيدي الربوبية وتوحيد األمساء والصهات من األدلة والرباهني 

واملطلوب األفطم، وهو توحيد  ،د األعظمالكبري  الدالة على التوحي
هذه األنوا، هو ما ، فكيف يعتقد البعض أن املطلوب األعظم من األلوهية

                                                 

 .56النحل:  (1)
 .(6/565) :الهتاوى الكربى البن تيمية (2)
 .(2/228) البن تيمية: الصهدية (3)
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كان مدلوال عليه ليس هو املطلوب، هذا ال يكون  ، وأن ماكان دليال فقط
مساء توحيد الربوبية واأل، وألن املتقرر أن توحيد األلوهية يتضمن أبدا

، فال نه كاف للحكم بالدخول يف اإلسال ، مبعنى أن من أقر به فإوالصهات
، وأما من أقر مبجرد وحيده الربوبية واألمساء والصهاتيلزمنا أن نقرره بت

، ه ال حيكم له بالدخول يف اإلسال توحيد الربوبية واألمساء والصهات فإن
وب على أنه هو املطل، وهذا دليل  بد من اإلقرار بتوحيد الربوبيةبل ال

نزلت به الكتب هو ، فالتوحيد الذي جاءت به الرسل واألكرب من الثقلني
حيد العباد  وتوحيد القصد والطلب، كلها ، وهو توتوحيد األلوهية

، عبد حالل الد  واملال حتى يقر به، وال يزال العبارات عن شيء واحد
قال ا قال: بن عمر رضي اهلل تعاىل عنهمفهي الصحيحني من حديث ا

، س حتى يشهدوا أن ال إله إال اهللأمرت أن أقاتل النا) ×:رسول اهلل 
ويؤتوا الزكا  فإذا فعلوا ذلك  ،ويقيموا الصال  ،وأن حممدا رسول اهلل

 عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسال  وحسابهم على اهلل
 اإلسال  إال وبإمجا، أهل السنة أن العبد ال حيكم له بالدخول يف ،(1)(تعاىل

، التوحيد األعظم واملطلوب األكرب ، وهما أساس هذاإن نطق بالشهادتني
من قال ال إله إال اهلل وكهر مبا يعبد من دون اهلل عصم ) ×:وقال النيب 

                                                 

: باب كتاب اإلميان، ومسلم  چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ :البطاري يف اإلميان: باب أخرجه (1)
 .(22) :رقم ،األمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل
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وقد  حيح،، وهو يف الص(1)(مين ماله ونهسه إال حبقه وحسابه على اهلل تعاىل
إن  عظيمة اخلطري  الكبري  أهل البد،، فقالوا:خالف يف هذه املسألة ال

ا هو توحيد املعرفة وأرسلت به الرسل إمن ،التوحيد الذي نزلت به الكتب
، وعمدتهم واإلثبات فقط، أي توحيد الربوبية، وتوحيد األمساء والصهات

دلوا على ذلك ، واستميكن أن يقع الشرك يف هذه األمة يف ذلك أنه ال
إن الشيطان أيس ) ×:حبديث جابر عن مسلم بسنده قال قال رسول اهلل 

وقد فرح  ،(2) (أن يعبده املصلون يف جزير  العرب ولكن يف التحريش بينهم
القبوريون بهذا احلديث أميا فرح، وفهموا منه أن ما يهعلونه عند قبور 

، لن يقع يف هذه األمةألن الشرك ال يقع و ،األولياء والصاحلني ليس بشرك
قد جاء األمان من املصطهي عليه الصال  والسال  فافعلوا  فكأنهم يقولون:

 ،فإنه ال يدخل يف الشرك ،وال عليكم يف ذلك ،ما تشاءون عند القبور
إن الشيطان أيس أن ) :قد قال ×ألن املصطهي  ،وليس هو عباد  للشيطان

عجبًا من هؤالء  ، وأقول:(3)(يعبده املصلون يف جزير  العرب ...احلديث
القبوريني كيف يههمون األدلة وما هو معيار فهمهم هلا، وهل حيسب 
هؤالء املغهلون أنهم خياطبون قومًا ال عقول هلم وال أفها  بها مييزون بني 

                                                 

( يف اإلميان: باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا: ال إله إال 23) :رقم أخرجه مسلم، (1)
ال إله إال اهلل، وكهر مبا يعبد من دون اهلل، حر  من قال: ، ولهظه: )اهلل، حممد رسول اهلل

 .(ماله، ودمه، وحسابه على اهلل
صهة القيامة واجلنة والنار، باب وحريش الشيطان وبعثه سراياه لهتنة  أخرجه مسلم، كتاب (2)

 .(2812الناس وأن مع كل إنسان قرينا، رقم: )
 تقد  خترجيه. (3)
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ونقول يف  ،الغث والسمني واحلق والباطل، ولكن حسبنا اهلل ونعم الوكيل
ن هذا اجلواب ع : العلي العظيمجواب ذلك وال حول وال قو  إال باهلل

  الههم من عد  وجوه:
 :وإمنا فيه ،(إنه لن يعبد) :ختطيء ذلك الههم، فإن احلديث مل يقل فيه منها:

األلباب اليت أراد اهلل ( وبني التعبدين فرق عند أولي إنه أيس أن يعبد)
نهي صريح للنجاح، وأما إذا  لن تنجح فهذا هدايتها فإني لو قلت لك:

 ،إن الطالب هذا أيس أن ينجح، فأنا مل أتعرض للنجاح من عدمه ت:قل
وإمنا أخرب عن احلالة اليت قامت بقلبه، فإخباري بأنه أيس أن ينجح، ليس 

وأما األعاجم واألنباط وأفراخ اليونان  ،نهيًا لنجاحه، وهذا يههمه العرب
 . ربعلم هلم أصاًل بداللة لغة الع وزباالت أذهان األقباط فإنهم ال

أن هذا اليأس إمنا هو حكاية حاٍل قامت بقلب الشيطان فإنه ملا رأى  ومنها:
انتشار اإلسال  وأن الناس يدخلون يف دين اهلل أفواجًا قا  بقلبه اليأس أن 
يعود الناس إىل عبادته كما كانوا عليه قبل البعثة، وقد تقرر يف األصول أن 

أي ال يلز  من يأسه يف زمن معني أن يستمر  ،حكاية احلال ال تهيد العمو 
فاستمرار يأسه املذكور يف احلديث ليس بالز   ،هذا اليأس إىل آخر الدنيا

 يث أنه ال يعبد ولن يعبد أبدًا؟فكيف يههم من احلد
: أن يأس الشيطان أن يعبد يف جزير  العرب إمنا كان ذلك لعلة، ومنها

وأن الناس  ،وأن الناس يدخلون فيه أفواجًا ،وهي أنه رأى انتشار اإلسال 
قد انشرحت صدورهم له، وقد تقرر يف األصول أن العلة إذا زالت زال 



 

 381 

وعد  وحكيم الشريعة  ،، فإذا رأى الشيطان بعد الناس عن الدين(1)معلوهلا
والرضا باجلهل وترك التهقه  ،واإلقبال على شهوات الدنيا وملذاتها

ن تعليم الناس واحلجر والتضييق عليهم وحماربة ومنع العلماء م ،والتعلم
والتهافت على املناصب وحنو ذلك فال جر  أن هذا اليأس  ،بعضنا بعضًا

سيزول لزوال سببه، فيأسه يف احلديث إمنا كان لسبب فمتى ما زال هذا 
السبب فسيعود أمله ويزول يأسه، وأضرب لك مثاًل يقرب لك ما أريد 

ملاد  قاسيًا غليظًا يتوعد بوضع أصعب األسئلة يف فإنه إذا كان معلمك يف ا
االمتحان فال جر  أنه سيقو  بقلبك شيء من اليأس يف النجاح، لكن لو 
أن معلمك هذا قد نقل قبل وضع األسئلة وجيء لك مبدرس حليم سهل 

أو سيزول  ،لني بسيط، فال شك أن اليأس الذي كنت وحس به سيزول
 بعضه أو أكثره، فما السبب؟ 

 ،لزوال سبب اليأس، وهكذا الشيطان فإنه ملا رأى الهتوحات جلواب:ا
 ،وإقبال الناس عليه قا  بقلبه اليأس ،وعظمة العلم ،وانتشار اإلسال 

ليأس أو بعضه أو أكثره ولكن متى ما رأى ضد ذلك فإنه سيزول هذا ا
 . وهذا واضح

س ال يستلز  وأنت تعلم أن اليأ ،أنه أيس :: أن احلديث إمنا ذكر فيهومنها
وال يستلز  عد  النجاح يف وحقيق املقاصد اليت قد أيس منها،  ،عد  احملاولة

فيأسه ال يلز  منه أنه جيلس واضعًا كهه على خده ويرتك اآلدميني وشأنهم، 
فكم وكم من األشياء اليت نستبعدها ونيأس منها ولكننا  ،هذا ال يكون أبدًا

                                                 

 .(2/623) للطويف: شرح خمتصر الروضةانظر  (1)
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مبا جنحنا يف كثري منها، وهكذا ما ورد يف ال نرتكها بالكلية بل حناول فيها ور
( ويأسه ال إنه أيس) :وإمنا قال ،سيرتك احملاولة :هذا احلديث، فإنه مل يقل

 . يستلز  ترك احملاولة
إنه من املعلو  أنه مع شد  عداو  الشيطان لنا وحرصه الكامل على  ومنها:

إغوائنا وصدنا عن سبيل اهلل تعاىل وإقسامه على ذلك نعلم جزمًا أن يأسه 
هذا لن يكون دافعًا له على ترك اإلضالل واإلغواء، بل إنه سيكون من 
أقوى الدوافع له ولذريته مع شد  عداوتهم لنا على مضاعهة اجلهود 

تكريس أقصى احملاوالت والسعي احلثيث يف اإلغواء واإلضالل، فال و
ميكن أن يرفع الشيطان راية اهلزمية ويرتاجع عن ما أقسم عليه، ما دا  يف 

إن   يقرب لك ما أريد وهو أن نقول:الدنيا آدمي، وأضرب لك مثااًل
ن ما نهى واملنتهي ع ،املسلم املؤمن احملسن القانت العابد القائم مبا أمر اهلل

اهلل تعاىل الشك أن هذا املؤمن قد خالط قلب الشيطان شيء من اليأس 
الشك أن  تي املتمرد على شريعة اهلل تعاىلمنه، وأما الكافر املعاند العا

الشيطان يف أمٍن من هذا الرجل فمأمنه من هذا الكافر دفعه إىل عد  
بالبيت اخلرب، وماذا يريد الشيطان  ،ألن قلبه خرب ،احلرص عليه كثريًا

 ،وأما األول فإن يأس الشيطان منه جعله يكر عليه الكرات تلو الكرات
ويبعث له سراياه، سرية تتبع سرية  ،ويدبر له املطططات تلو املطططات

 ،حتى يغويه ويضله، فانظر كيف كان يأسه دافعًا له على تكثيف اجلهد
حلقيقة أن إخبار وتكثري اجلند، فهي ا ،وتنويع املؤامر  ،ومضاعهة الغزو

األمة بأن الشيطان أيس من أن يعبد يوجب عليها مضاعهة احلرص وإعظا  
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اخلوف وشد  االستمساك بالكتاب والسنة، وهذا وجه مهم جدًا مل أر من 
، ألنهم مع أنه يعكس على القبوريني فهمهم للحديث ،نبه عليه إال قلياًل

إىل  يس فال داعي إذنأي الشيطان قد أ ملا أخربنا الشار، بأنه قالوا:
االجتهاد يف العمل، فإنهم لو فهموا ذلك من احلديث ملا كان صوابًا فكيف 

وبهذا  ن األمة لن يقع فيها الشرك البتة؟وأ ؟يههمون منه أنه لن يعبد أبدًا
مقتضى شهواتهم وإمنا فسروه على  ،يتبني لك أنه ما فهموا احلديث أصاًل

 .وما تهواه  نهوسهم
إن ) :قد وسعوا يف فهم احلديث، وبيان ذلك أن احلديث قالأنهم  ومنها:

فلو سلمنا جداًل أن اليأس  ،(1) (الشيطان قد أيس أن يعبد يف جزير  العرب
ومل يقل  ،(يف جزير  العرب) :دليل على عد  عبادته، فإن احلديث إمنا قال

وال يف سائر بقا، العامل إال يف جزير  العرب،  ،وال يف اهلند ،يف مصر
والوثنية والقبورية قد ضربت بأطنابها يف كثري من بقا، العامل، وهؤالء 

( أي أنه لن يقع الشرك يف سائر العرب أن يعبد يف جزير ) :فهموا من قوله
وهذا يهيدك أيها الطالب للحق أنهم يتسرتون وراء  ،األمة يف سائر البقا،

وإال فاحلديث واضح الداللة ال لبس فيه وال إشكال، والذي  ،يثهذا احلد
حيرق قليب هو أنهم يستدلون على جواز الشرك باألدلة الشرعية اليت جاءت 

 .سد أبوابه، فأعوذ باهلل من حاهلمبإبطاله و

                                                 

، (10/63)ه: مسنديف البزار (، و17140) :، رقم(28/362)ه: مسندرواه أمحد يف  (1)
 (.1317) :، رقم(3/218: )املسند(، والشاشي يف 4126) :رقم
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( يف هذا احلديث أي املؤمنون الكاملون املصلون: )أن املراد من قوله ومنها:
والشرك، الذين قد صلوا صال  صحيحة تنهاهم عن العارفون بالتوحيد 

الهحشاء واملنكر أمثال الصحابة رضوان اهلل عليهم ومن تبعهم بإحسان من 
أهل السنة واحلديث واألثر، وليس املراد من يصلي فقط وينتمي إىل 
اإلسال  مع ارتكابه للشرك والكهر، فالشيطان ال يطمع أن يعبده املصلون 

أتبا، الكتاب والسنة املصدقون مبا جاء به رسول اهلل املؤمنون املوحدون 
والتاركون لنهيه، فإن من كان بهذه الصهة فال شك  ،املمتثلون ألمره ×،

وأما من تسمى باإلسال  وتعاطى  ،أنه على نور من ربه وبصري  من أمره
 .باسم املنافق أحق من اسم املؤمن كل ما نهى اهلل عنه فإنه

 ×أن وقو، الشرك يف هذه األمة كائن ال حمالة وذلك بإخبار النيب  ومنها:
بذلك يف األحاديث الصحيحة الصرحية فهي الصحيح من حديث ابن 

من مات يشرك باهلل شيئًا دخل ) :قال ×أن النيب  رضي اهلل عنهمسعود 
ويف  ،(1)(من مات ال يشرك باهلل شيئًا دخل اجلنة(، وقلت أنا: )النار

يا رسول اهلل  :أن رجاًل قال رضي اهلل عنهحديث أبي هرير   الصحيح من
تعبد اهلل ال تشرك به ) :دلين على عمٍل إذا عملته دخلت اجلنة قال

ووجه الداللة منه أنه نهاه عن اإلشراك ولو كان  ،(2)(شيئًا...احلديث

                                                 

(، ومسلم، كتاب 1238أخرجه البطاري، كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف اجلنائز، رقم: ) (1)
 .(92شيئا دخل اجلنة، رقم: )اإلميان، باب من مات ال يشرك باهلل 

مسلم يف اإلميان (، و1397، كتاب الزكا ، باب وجوب الزكا ، رقم: )البطاريأخرجه  (2)
 (.14) :باب بيان الذي يدخل به اجلنة. . رقم
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الشرك ال يقع يف هذه األمة ملا كان لنهيه عنه دا،، لكن ملا نهاه عنه وعلق 
قد يقع من هذا الرجل، ويف  -أي الشرك  -هالح على تركه دل على أنه ال

كان  ×الصحيح من حديث عباد  بن الصامت رضي اهلل عنهما أن النيب 
 بايعوني على أن ال تشركوا باهلل) :يأخذ البيعة على أصحابه ويقول

ما قيل يف احلديث قبله، ويف الصحيح من  :ويقال فيه ،(1)(شيئًا...احلديث
ال تقو  الساعة حتى ) ×: قال قال رسول اهلل ×حديث أبي هرير  

وهو طاغية دوس اليت  ،(2) (تضطرب أليات نساء دوس على ذي اخللصة
 .كانت تعبده يف اجلاهلية

قال رسول  :قال رضي اهلل عنهوروى مسلم يف صحيحه من حديث ثوبان  
وإن  ، تعاىل زوى لي األرض فرأيت مشارقها ومغاربهاإن اهلل) ×:اهلل 

 ،األمحر واألبيض :أميت سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين
وأن ال يسلط عليهم  ،وإني سألت ربي ألميت أن ال يهلكها بسنٍة بعامة

يا حممد إني إذا  ، وإن ربي قال:عدوًا من سوى أنهسهم فيستبيح بيضتهم
وإني أعطيتك ألمتك أن ال أهلكهم بسنٍة عامة،  ،ه ال يردقضيت قضاًء فإن

وال أسلط عليهم عدوًا من سوى أنهسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع 
ويسيب بعضهم  ،عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضًا

                                                 

مسلم (، و18، كتاب اإلميان، باب عالمة اإلميان حب األنصار، رقم: )البطاريأخرجه  (1)
 (.1709) :رقم ،ألهلها باب احلدود كهارات ،يف احلدود

(، 7116أخرجه البطاري، كتاب الهنت، باب تغيري الزمان حتى تعبد األوثان، رقم: ) (2)
 (.2906: )باب ال تقو  الساعة حتى تعبد دوس. . رقم ،مسلم يف الهنت وأشراط الساعةو
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وإمنا أخاف على أميت األئمة ) :وزاد ،رواه الربقاني يف صحيحهو. (1) (بعضًا
وال تقو  الساعة  ،وإذا وقع عليهم السيف مل يرفع إىل يو  القيامة ،املضلني

وإنه  ،وحتى تعبد فئا  من أميت األوثان ،حتى يلحق حي من أميت باملشركني
سيكون يف أميت كذابون ثالثون كلهم يزعم أنه نيب وأنا خامت النبيني، ال نيب 

من خذهلم  بعدي، وال تزال طائهة من أميت على احلق منصور  ال يضرهم
  .(2)(حتى يأتي أمر اهلل تبارك وتعاىل

 :ويف رواية أبي داود) :قال الشيخ سليمان بن عبداهلل رمحه اهلل تعاىل
ومعناه ظاهر وهذا هو شاهد  ،(3)(وحتى تعبد قبائل من أميت األوثان)

الرتمجة فهيه الرد على من قال خبالفه من عباد القبور الذين ينكرون وقو، 
 ا.هـ. (4)الشرك وعباد  األوثان يف هذه األمة(

وهذا هو شاهد الرتمجة( يعين قول الشيخ حممد : )وقوله رمحه اهلل تعاىل
هذه األمة يعبد  باب ما جاء أن بعض: )رمحه اهلل تعاىل يف كتاب التوحيد

 :قال الشيخ سليمان رمحه اهلل تعاىل تعليقًا على هذه الرتمجة .(5)األوثان(
بور الذين يهعلون الشرك )أراد املصنف بهذه الرتمجة الرد على عباد الق

ال إله إال اهلل  األمة احملمدية وهم يقولون: إنه ال يقع يف هذه ويقولون:
                                                 

، كتاب الهنت وأشراط الساعة، باب هالك هذه األمة بعضهم ببعض، صحيح مسلم (1)
 .(2889- 19)رقم: 

 مل أقف على مسنده. (2)
 (.4252، كتاب الهنت واملالحم، باب ذكر الهنت ودالئلها، رقم: )سنن أبي داود(3)
 .320: ـص عزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيدتيسري ال (4)
 .175: ـحاشية كتاب التوحيد ص (5)
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 ×من كال  اهلل تعاىل وكال  رسوله  حممد رسول اهلل، فبني يف هذا الباب
ما يدل على تنو، الشرك يف هذه األمة ورجو، كثري منها إىل عباد  األوثان 
وإن كانت طائهة منها ال تزال على احلق ال يضرهم من خذهلم حتى يأتي 

 . (1)أمر اهلل تبارك وتعاىل(
م يف ومن األدلة أيضًا على وقو، الشرك يف هذه األمة ما رواه مسل قلت:

ال يذهب ) ×:صحيحه عن عائشة رضي اهلل عنها قالت قال رسول اهلل 
فهذه األدلة املذكور  تهيدك  .(2)(الليل والنهار حتى تعبد الالت والعزى

إفاد  قطعية أن الشرك سيقع يف هذه األمة ولكنه كما ذكرت لك ليس على 
فكيف يد، القبوريون هذه  ،وجه العمو  وإمنا هي طوائف وفئا  من الناس

أيس أن ) :األدلة الواضحة احملكمة ويستدلون على عد  وقو، الشرك بقوله
وهو استدالل باحملتمل واملتشابه فلو سلمنا  ؟(3)(يعبد يف جزير  العرب

جداًل أن احلديث من املتشابه لكان الواجب علينا أن نرده إىل احملكم، 
وإمنا هو سوء فهم  ؟ال اضطرابفكيف وهو ال تشابه فيه وال اختالف و

نعوذ باهلل من حال الزيغ وخنالة فكر قد شيبت بشيء من الشهو  واهلوى، 
 .والضالل

                                                 

 .306: ـتيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد ص (1)
( يف الهنت، باب ال تقو  الساعة حتى تعبد دوس ذا 2907) :رقمصحيح مسلم،  (2)

 اخللصة.
 تقد  خترجيه. (3)
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االستدالل بالواقع، فإن الشرك قد وقع يف هذه األمة، ال سيما قبل  ومنها:
دعو  الشيخ حممد رمحه اهلل تعاىل ال سيما يف جند قال الشيخ سليمان بن 

فأما بالد جند فإنه قد بالغ : )عاىل يف الضياء الشارقمسحان رمحه اهلل ت
الشيطان يف كيدهم وجد وكانوا ينتابون قرب زيد بن اخلطاب ويدعونه رغبًا 

ويرونه من أكرب  ،ويزعمون أنه يقضي هلم احلوائج ،ورهبًا بهصيح اخلطاب
 ،وكذلك عند قرٍب يزعمون أنه قرب ضرار بن األوزر ،الوسائل والوالئج

وكذلك عندهم خنل فحال ينتابه النساء  ،ب ظاهر وبهتان مزوروذلك كذ
واملرأ  إذا تأخر عنها الزواج ومل  ،والرجال ويهعلون عنده أقبح الهعال

ها وتدعوه برجاٍء وابتهال يرغب فيها األزواج تذهب إليه تضمه بيدي
يا فحل الهحول أريد زوجًا قبل احلول، وشجر  عندهم تسمى  وتقول:

راهم الشيطان بها، وأوحى إليهم التعلق عليها وأنها ترجى الطريهية، أغ
منها الربكة ويعلقون عليها اخلرق لعل الولد يسلم من السوء، ويف أسهل 
بلد  الدرعية مغار  يف اجلبل يزعمون أنها انهلقت من اجلبل المرأ  تسمى 
بنت األمري، أراد بعض الناس أن يظلمها ويضري فانهلق الغار ومل يكن له 

وكانوا يرسلون إىل هذا املكان من اللحم واخلبز ما يقتات به  ،ليها اقتدارع
كون به، جند الشيطان، ويف بلدتهم رجل يدعي الوالية يسمى التاج يترب

ج وكانوا يأتون إليه ويرغبون فيما عنده من ويرجون منه العون واإلفال
صرفًا وفتكًا املدد بزعمهم ولديه، فتطافه احلكا  والظلمة ويزعمون أن له ت

مع أنهم حيكون عنه احلكايات الشنيعة اليت تدل على  وملحمةمبن عصاه 
احنالله عن أحكا  امللة والشريعة وهكذا سائر بالد جند على ما وصهنا من 
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اإلعراض عن دين اهلل واجلحد ألحكا  الشريعة والرد  ومن العجب أن 
والطرائق  ،جلائر هذه االعتقادات الباطلة واملذاهب الضالة والعوائد ا

 ،اخلاسر  قد فشت وظهرت وعمت وطمت حتى بالد احلرمني الشريهني
فمن ذلك ما يهعل عند قرب حمجوب وقبة أبي طالب فيأتون قربه 

وحلول النواكب  ،بالسماعات والعالمات لالستغاثة عند نزول املصائب
 ،وال ما جيب عند البيت الكريم فلو دخل سارق ،وكانوا له يف غاية التعظيم

أو ظامل قرب أحدهما مل يتعرض له أحد ملا يرون له من وجوب  ،أو غاصب
ومن ذلك ما يهعل عند قرب ميمونة أ  املؤمنني  ،التعظيم واالحرتا  واملكار 
ا ال مموكذلك عند قرب خدجية رضي اهلل عنها  ،رضي اهلل عنها يف سرف

فضاًل عن كونه  ،من مسلم يرجو اهلل والدار اآلخر  يسوغ السكوت عنه
وفيه من اختالط النساء بالرجال وفعل  ،من املكاسب الدينية الهاخر 

 ،وسوء األفعال ما ال يقره أهل اإلميان والكمال ،واملنكرات ،الهواحش
وكذلك سائر القبور املعظمة املشرفة يف بلد اهلل احلرا  مكة املشرفة ويف 

يهعل عنده من األمور الشركية اليت  رضي اهلل عنهابن عباس الطائف قرب 
وتردها  ،وتنكرها قلوب عباد اهلل املطلصني ،تشمئز منها نهوس املوحدين

 كالمه رمحه اهلل تعاىل. .(1)وما ثبت عن سيد املرسلني( ،اآليات القرآنية
 قلت وبهذه األوجه يتبني لك زيف ما لبسه عباد القبور من أنه ال يقع يف
هذه األمة شرك، فإنها دعاية تغرير أوردوا بها إضالل العامل وإنصاف 
املثقهني وإال فحقيقة األمر كما رأيت من أن الشرك يف هذه األمة واقع 

                                                 

 .22: ـالضياء الشارق يف رد شبهات املاذق املارق ص (1)
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إذا علمت ، وهو حسبنا ونعم الوكيل، واقع وال قو  إال باهلل العلي العظيم
نزلت به  هذا تقرر لك ما ذكرناه لك يف أول األمر من أن التوحيد الذي

به الرسل إمنا هو توحيد األلوهية، وعلى ذلك مجل من وبعثت  ،الكتب
 :املسائل

لقد أمجع أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل على أن املعنى  :املسألة األوىل
ال إله إال اهلل( هو أنه ال معبود حبق إال اهلل : )الصحيح لكمة التوحيد

 ، وأصله قولهفيها من املعاني غري هذا املعنى تعاىل، وال جيوز أن نعتقد

 ،(1)چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ۓ  ڭ  ڭچ :تعاىل
باجلهل والعناد، ، ولكن كلها عبدت اهلل تعاىلفهناك أشياء عبدت من دون 

منا املعبود باحلق هو اهلل تعاىل، ال إله حق إال اهلل ، وإورد احلق والباطل
، فهذا املعنى املذكور دون اهلل تعاىل فإن عبادته باطلة، فكل ما عبد من تعاىل
، وعلى ذلك أطبق أهل السنة ملعنى احلق الصحيح لكلمة التوحيدهو ا

حيد ، فالتوحيد الذي جاءت به الرسل هو التواجلماعة، رمحهم اهلل تعاىلو
، قد خالف يف هذا املعنى أهل البد،، والذي يتضمن وحقيق هذه الكلمة

ال خالق إال  :، فقال بعضهمها مبا يقتضيه توحيد الربوبيةرونوكلهم يهس
ال قادر على االخرتا، إال اهلل، واهلل تعاىل هو اخلالق  :اهلل، وقال بعضهم

ذلك من مقتضيات ربوبيته  ، ولكن كلوالرازق واملدبر لألمور وال شك
، بل املعنى احلق هو هو املعنى الصحيح لكلمة التوحيد ، وليسجل وعال

                                                 

 .62احلج:  (1)
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وا عليه يف مشارق األرض ، وأطبقره أهل السنة رمحهم اهلل تعاىلقرما 
 .ومغاربها

هذه الكلمة  أن تعاىل اهلل رمحهم العلم أهل قرر قدل :املسألة الثانية
 الينهكان متالزمان ركنان وهما واإلثبات، النهي :ركنني تتضمنالعظيمة 

 على يقو  ال فالتوحيد التوحيد، حقيقة هو بينهما واجلمع ،بعضهما عن
 بني اجلمع من بد ال بل فقط، اإلثبات ساق على وال فقط، النهي ساق
 ال وحده واإلثبات حمض، تعطيل وحده لنهيا ألن ذلك واإلثبات، النهي
 لزيد، الصهة هذه إثبات فهذا شجا،، زيد :مثال فقولك املشاركة، مينع

 شجاعا غريه يكون فقد فيها، غريه مشاركة مينع ال اإلثبات هذا ولكن
 بتوحيد، ليس لوحده واإلثبات فقط، إثبات فهذا منه، وأشجع بل أيضا،

 عن له تعطيل وهو عنه، الشجاعة صهة نهي فهذا بشجا،، زيد ما :وقولك
 زيدا وحدت قد هنا فأنت زيد، إال شجا، ما :قلت لو ولكن الصهة، هذه

 فاإلثبات غريه، عن ونهيها له إثباتها بني فيها مجعت ألنك الشجاعة، بصهة
  ، وقد قلت يف نونية العقيد :التوحيد حقيقة هو والنهي

 انيــــاد  ثــــهو مستحق للعب      دى الورى ــفالنهي قولك ال إله ل
 اد  يا أخا العرفانـــتلك الشهـــــات يف        ه وذلك اإلثبــغري اإلل

 :فأقول الشهاد ؟ هذه يف النهي وأين :قلت فإن
 :وقوله النهي، ركن :أي( فالنهي) :الناظم كماقال( الإله) :قولك هويف

 وهذا الإله، :قولك هو فالنهي اخلليقة، أي( الورى لدى إله ال قولك)
 تعطيل هذا ألن احلد، هذا عند تقف وال املعبودات، مجيع إبطال يتضمن
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 اإلثبات، وهو الثاني الركن معه اقرن ولكن وإهله، ربه هو خالق عن للعامل
 :الناظم كماقال( إالاهلل) :هوقولك :فأقول :الثاني الركن وأين :قلت فإن

 اهلل أن إثبات يتضمن وهو( الشهاد  تلك يف اإلثبات وذلك اإلله غري)
 املعبودات، مجيع نهي إله، ال :فقولك سواه، دومنا احلق اإلله هو تعاىل

 بني اجلمع من بد فال تعاىل، هلل احلقة اإللوهية إثبات اهلل، إال :وقولك
 على القرآن دل وقد التوحيد، حقيقة هو بينهما اجلمع ألن الركنني، هذين
: تعاىل قال كما :مواضع عد  يف بينهما اجلمع وأهمية الركنني هذين

 ركن هذاهو چڳچ: فقوله، (1)چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ

 ألن بينهما، فجمع النهي، ركن هو چڳ  ڱ  ڱ  ڱچ: وقوله اإلثبات،

ڄ  ڄ  ڃ  چ: تعاىل قال وكما بينهما، باجلمع إال التتم التوحيد حقيقة

چ    چ: فقوله، (2)چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ

 النهي، ركن هو چچ  ڇچ: وقوله اإلثبات، ركن هو ،چچ

ڇ  ڇ      چڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چچ : تعاىل قال وكما

ڃ  چ     چ    چ: فقوله، (3)چڎ  ڎ  ڈ   ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

 يف فهي تعاىل اهلل لغري صرفت عباد  كل ألن النهي، ركن هذا چچ

 اإلثبات، ركن هو هذا چڍ  ڌچ: وقوله للشيطان، عباد  حقيقتها
                                                 

 .36النساء:  (1)
 .36النحل:  (2)
 .61-60يس:  (3)
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ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  چ :تعاىل قال وكما

 :وقوله النهي، ركن هو هذا چڎ     ڎ      ڈ   ڈ: فقوله، (1)چڑ  ڑ

 .كثري  املعنى هذا يف والنصوص اإلثبات، ركن هذاهو چژ  ڑ  ڑچ
: فإن قلت: وما أول وقو، الشرك يف هذا التوحيد يف األمم، املسألة الثالثة

 وما سبب وقوعه فيهم؟ 
 نوٍح عهد يف وقع الذي واألولياء الصاحلني يف الغلو هو السبب إن :فأقول

 عباس ابن قول من الصحيح يف ذلك ورد كما ،-والسال  الصال  عليه -

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  چ  :تعاىل قوله تهسري يف -عنهما اهلل رضي -

 فلما صاحلني رجاٍل أمساء هذه: )فقال, (2)چھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ
 جيلسون كانوا اليت جمالسهم إىل انصبوا أن قومهم إىل الشيطان أوحى ماتوا
 ونسي أولئك هلك إذا حتى تعبد ومل فهعلوا بأمسائهم ومسوها أنصاًبا فيها

 . (3)(عبدت العلم
 قبورهم على عكهوا ملاماتوا: السلف من واحد غري قال: )القيم ابن وقال

 .(4)(فعبدوهم األمد عليهم طال ثم متاثيلهم وصوروا

                                                 

 .27-26الزخرف:  (1)
 .23نوح:  (2)
 .(5/158) :البغويتهسري انظر  (3)
 .(1/184) :إغاثة اللههان من مصايد الشيطان (4)
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 األولياء قبور تعظيم من آد  بين من الكثري فيه يقع اليزال األمر وهذا
 يف الغلو هو إًذا فالسبب ،لاملثا ضرب عن تغين األمر وشهر  والصاحلني
: التوحيد كتاب يف - تعاىل اهلل رمحه - ااجمدد اإلما  قال ولذلك الصاحلني،

 ،(1)(الصاحلني يف هوالغلو دينهم وتركهم آد  بين كهر سبب أن ماجاء باب)
 تعبد أوثاًنا يصريها الصاحلني قبور يف الغلو أن يف جاء ما باب: )أيًضا وقال
 .(2)(تعاىل اهلل دون من

 صاحل رجل قرب عند اهلل عبد من يف التغليظ يف جاء ماب با: ) أيًضا وقال 
 فهمها حق وفهمها تدبرها ينبغي املهمة الرتاجم وهذه، (3)(عبده إذا فكيف
 .آد  ابن يف الشرك أوقع الذي السبب بيان وفيها اليقني برد فإنها

أنوا، الهناء وما هو  : قال ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف بياناملسألة الرابعة
، السوى وجود عن فناء :أقسا  ثالثة والهناء) :طريق أهل اإلميان يف ذلك

 .السوى عباد  عن وفناء، السوى شهود عن وفناء
 وهو، احلالج كال  به فسروا كما، املالحد  الوحد  أهل فناء وهو :فاألول 

 .وجودًاواحدًا الوجود جيعل أن
 من لكثري يعرض الذي هو فهذا، السوى شهود عن الهناء وهو :وأماالثاني 

 أن وهو، االصطال  وهومقا ، وأمثاله يزيد أبي عن حيكي كما، السالكني
، شهادته عن ومبشهوده، عبادته عن ومبعبوده، وجوده عن مبوجوده يغيب

                                                 

 .56: ـالتوحيد البن عبد الوهاب ص (1)
 .64: ـالتوحيد البن عبد الوهاب ص (2)
 .60: ـالتوحيد البن عبد الوهاب ص (3)
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 ،حيكى كما وهذا يزل، مل من ويبقى يكن مل من فيظن ذكره، عن ومبذكوره
، خلهه نهسه احملب فألقى، املاء يف نهسه احملبوب فألقى آخر حيب رجاًل أن

. إني أنك فظننت عين، بك غبت: فقال أنت؟ وقعت فلم، وقعت أنا: فقال
، اخلالق وجود قلبه شهد إذا املطلوقات من شيء عن عجز من حال فهذا
 هذامن جيعل من الناس ومن، السالكني من لطائهة يعرض أمر وهو

 يف الهناء هو الغاية اجيعلو حتى، السلوك غاية جيعله من ومنهم، السلوك
 وهذا واملكروه، واحملبوب واحملظور، املأمور بني يهرقون فال، الربوبية توحيد
 الشر، شهود عن الربوبية وإحكا  القدر بشهود فيه غلطوا عظيم غلط

 بهذا إنيته رفع طلب فمن، رسوله وطاعة وحده اهلل وعباد  والنهي واألمر
 .معذورًا يكون قد ولكن هذا على حممودًا يكن مل االعتبار

 النبيني حال فهذا السوى عباد  عن الهناء وهو :الثالث النو، وأما 
 ما حب عن وحببه سواه، ما عباد  عن اهلل بعباد  يهنى  أن وهو، وأتباعهم

 ما على التوكل عن عليه وبالتوكل سواه، ما خشية عن وخبشيته سواه،
 ملة احلنيهية وهو، له شريك ال وحده اهلل توحيد وحقيق فهذا سواه،

 إال حيب فال، اهلل بطاعة هواه تبا،ا عن يهنى أن هذا يف ويدخل، إبراهيم
 الهناء هو فهذا هلل، إال مينع وال هلل، إال يعطي وال هلل،  إال يبغض وال هلل،

 .(1)(كتبه به نزلأو رسله اهلل بعث الذي الشرعي الديين
ن هو موضو، حياتنا ، والذي ينبغي أن يكونعم، هذا الثالث هو احلق 

، وهو الهناء ، وأما النوعان األوليان فأحدهما كهر وال شكالذي ال ينقضي
                                                 

 .(2/314) البن تيمية: جممو، الهتاوى (1)
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، والثاني من البد، احملدثة اليت عن وجود السوى، فهو كهر باتهاق املسلمني
هلدى والصراط هو احلق وا، وأما الثالث فما أنزل اهلل تعاىل بها من سلطان

، وتسميته بالهناء يف كال  أبي العباس رمحه اهلل تعاىل إمنا هو من املستقيم
وإال ، بة القو  مبا يعرفونه من األلهاظ، وهو من باب التنزل معهمباب خماط

ق ال ينبغي ، واحلفهذا النو، ال يسمى بالهناء، ألن الهناء لهظة جمملة موهمة
حا  ، ولكنه من باب إفَمَنا أبو العباس يف كتبهالتعبري عنه مبثل ذلك، كما َعلَّ
 ،، وهذا النو، الثالث يعرب عنه بتوحيد العباد اخلصم مبا يهقهه من العبارات

 .، وتوحيد القصد والطلب، واهلل أعلموتوحيد األلوهية
اعة رمحهم اهلل تعاىل قاعد  املتقرر عند أهل السنة واجلم :املسألة اخلامسة

الربوبية يستلز   ، وتوحيدوبيةوهية يتضمن توحيد الربتوحيد األل تقول:
فإننا ال نقرره بتوحيد  ، أي أن من أقر بتوحيد العباد توحيد األلوهية

،   يتضمن اإلقرار بتوحيد الربوبية، ألن إقراره بتوحيد العبادالربوبية
يستهسر من أسلم ونطق بالشهاد  عنده هل هو  ×ولذلك مل يكن النيب 

ما أقر به من  ، ألنلق والرازق واملدبر أ  المؤمن بأن اهلل تعاىل هو اخلا
، الباقية تدخل يف اإلقرار به تبعا، فكل أنوا، التوحيد توحيد العباد  كاف

 ،ألن العبد مل خيلص العباد  هلل تعاىل إال إلميانه بأن هذا الرب هو اخلالق
، وأما ن مقتضيات ربوبيته، إىل غري ذلك م، واحمليي واملميتواملدبر ،الكوامل
أقر بكل مقتضيات ربوبيته جل وعال، ومل ينطق بالشهاد ، فإنه ال حيكم من 

سال  وإفراد ، بل إميانه بذلك مما يوجب عليه الدخول يف اإلله بأنه مسلم
 ، تعاىل هو اخلالق، إذ كيف يقر العبد العاقل بأن اهللاهلل تعاىل بالعباد 
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؟ هذا يف قمة ، ثم هو يعبد غريهيي واملميتواحمل ،واملتصرف ،واملالك

، (1)چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦچ: ، ولذلك قال تعاىلالتناقض
ولذلك فإن اهلل تعاىل كثريا يف القرآن يستدل على املشركني بوحدانيته يف 

 هو وحده يعبد ألن املستحق فإن، يته بإقرارهم بتوحيده يف ربوبيتهألوه
 فإنه تعاىل، اهلل هو وهذا املهيمن، املالك املدبر املميت احمليي الرازق اخلالق
 فكما شيء، لكل املدبر واملتصرف ،شيء لكل واخلالق ،شيء لكل املالك

 مستلز  الربوبية توحيد أن تقرر وقد شيء، كل إله فهو شيء كل رب أنه

، (2)چڱ  ڱ  ں  ںچ: تعاىل اهلل قال ولذلك األلوهية، لتوحيد
 ألوهيته يف أحقيته على االستدالل ساق ثم األلوهية بتوحيد أمر وهذا

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ  چ  :بقوله

 وهذا، (3)چھ  ھ  ے   ے  ۓ                 ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

ۈ  چ :بقوله بذلك اإلميان نتيجة عن أخرب ثم الربوبية، توحيد من كله

ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  چ : تعاىل وقال, (4)چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ

ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ٴۇۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ         ەئې  ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئ

                                                 

 .106يوسف:  (1)
 .21البقر :  (2)
 .22-21البقر :  (3)
 .22البقر :  (4)
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ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     ی          ی  جئ  

پ    ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  يئ  جب  حب  خب     ىئحئ  مئ

ٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ    ٺپ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڤڤ

 بأن معهم انتقل ثم الربوبية بتوحيد بإميانهم أوال فقررهم، (1)چڃ
 اهلل بأن آمن فمن وعليه بالعباد ، يهردوه أن عليهم يوجب بذلك إميانهم
 يف وقع فقد لغريه العباد  صرف ثم ،املتصرف املالك اخلالق الرب هو تعاىل
: وعلى ذلك قول بعض السلف رمحهم اهلل تعاىل التناقض، وأقبح أعظم

 الخيلق فمن غريه، معه ويعبدون املالك الرازق اخلالق هو اهلل بأن يؤمنون

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  چ : تعاىل قال كما يعبد أن اليستحق

ڎ    ڎچ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ 

ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ : تعاىل وقال، (2)چڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ        ک

 :تعاىل قال كما يعبد أن يستحق فال شيئا الميلك ومن، (3)چڻ  ۀ  ۀ

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ

ېئ  ېئ    ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئچ : تعاىل وقال (4)چڑ 

                                                 

 .92-84املؤمنون:  (1)
 .40فاطر:  (2)
 .191األعراف:  (3)
 .13فاطر:  (4)
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ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  

، (2)چحئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب  جئی  ی           یچ : تعاىل وقال (1)چىب
 على بعدها اآلية ذكر ساق ثم األلوهية، بتوحيد األمر  يتضمن خرب وهذا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ : فقال ذلك على االستدالل وجه

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  پ   

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

 رب هو تعاىل اهلل فألن ،(3)چڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ
 أن يصلح ال فإنه وعال جل دونه من وأما شيء، كل إله فهو يءل شك

 عز اهلل دون من معبودا وال إهلا يكون أن يصلح فال وعليه ربا، يكون
 وحده اخلالق هو وحده تعاىل اهلل بأن باطنا ولو معرتف فالكل وجل،

 إال احلقيقة على مالك وال وحده شيء لكل املالك وهو هو، إال والخالق
 كذلك كان فحيث إالهو، احلقيقة على مدبر وال وحده املدبر وهو هو،

 الكون هذا يف العباد  أحد يستحق وال وحده للعباد  حقستامل إنه ::فنقول
 ال الذي والصدق العدل وهو منه، أحق ال الذي احلق هو فهذا هو، إال

 هو الإ العباد  أحد يستحق ال أنه تعاىل باهلل وأقسم منه، أصدق وال أعدل
 بعني إليه والنظر تدبره من بد ال عظيم، برهان فهذا له، شريك ال وحده

                                                 

 .22سبأ:  (1)
 .163البقر :  (2)
 .164البقر :  (3)
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 اهلل على والقلوب العقول بداللة كهيل فيه الصحيح النظر وإن االعتبار،
 ، واهلل املستعان. تعاىل

 جيمع فكيف لإلميان، مناف الشرك أن نعلم حنن :قيل إن :املسألة السادسة

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  چ :تعاىل قوله يف بينهما تعاىل اهلل

 ؟(1)چڦ
 والسلف وأئمتها، األمة عليه كان ما هو األدلة يف فهم خري أن :واجلواب 

 بتوحيد اإلقرار أنه هنا اآلية يف الوارد اإلميان من يههمون تعاىل اهلل رمحهم
 :تعاىل قال كما اجلملة، يف الربوبية بتوحيد يقرون كانوا فاملشركون الربوبية،

ۓ  ڭ  چ  :تعاىل وقال، (2)چېئ  ېئ  ېئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئچ

ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ٴۇڭ    ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

وئ  وئ    ەئۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئ

ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     

ھ   چ :تعاىل وقال، (3)چيئ  جب  حب  ىئی          ی  جئ  حئ  مئ

 ،(4)چۆ  ۈ  ۆے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ۇ  ۇ
 أنهم إال اإلقرار هذا مع ولكنهم التوحيد، من النو، بهذا مقرون فهم

                                                 

 .106يوسف:  (1)
 .87الزخرف:  (2)
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 أي ،(1)چٹ  ڤ  ڤ  ڤچ :فقوله غريه تعاىل اهلل مع يعبدون
 ومالك واملذل واملعز واملميت واحمليي الرازق اخلالق تعاىل اهلل بأن بإقرارهم

 توحيد وهو الثاني التوحيد يف أي چڤ      ڦ  ڦچ :وقوله امللك،
 اإلقرار على حممول اآلية يف فاإلميان غريه، معه يعبدون فهم األلوهية
 يف الشرك على حممول اآلية يف املذكور والشرك اجلملة، يف الربوية بتوحيد
 السنة أهل عند املتقرر املعلو  ومن األمرين بني تنايف وال،  األلوهية توحيد

 للحكم يكهي ال الربوبية بتوحيد اإلقرار جمرد أن تعاىل اهلل رمحهم واجلماعة
 .أعلم واهلل اإلسال ، يف بالدخول

إن  املتقرر عند أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل قاعد  تقول: :املسألة السابعة
، مبعنى أن العقيد  اليت بعث بها األنبياء دينهم واحد وشرائعهم خمتلهة

األنبياء عقيد  واحد  ال اختالف فيها، وإمنا االختالف بينهم يف أمر 
ن معاشر األنبياء إخو  من حن) ×:التشريع فقط، وأصل هذه القاعد  قوله 
أي أن  (ديننا واحد) :فقوله ،(2)(عالت، ديننا واحد، وشرائعنا خمتلهة

 ، وهي عقيد  التوحيدث بها األنبياء كلها عقيد  واحد العقيد  اليت بع
لشرائع فهي ختتلف ، وأما اتعاىل بالعباد  واخللوص من الشركوإفراد اهلل 

ت من طهار  وصال  الظاهر  من العبادا، وهي األعمال بني رسول ورسول
، وهذا يؤكد أن اخلالف وصيا  وغري ذلك، وأما العقيد  فهي واحد 

                                                 

 .106يوسف:  (1)
 .(2365) الهضائل، باب فضائل عيسى عليه السال ، رقم:، كتاب مسلمأخرجه  (2)
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، واهلل الواقع بني األمم وأنبيائها إمنا هو اخلالف يف التوحيد ال يف غريه
 .أعلم

 :القاعدة اخلامسة عشرة

 (يف الشرك األكربفقد وقع  من سوى غري اهلل تعاىل باهلل تعاىل فيما هو من خصائصه)

، فإن  الشرك األكرب قاعد  اليت يعرف بها الشرك الكرب: وهذه هي الأقول
ال جيوز ، فهناك حقوق هلل تعاىل لتنديد الكامل والتسوية الكاملةمبناه على ا

املطلوقني يف شيء  ، فمن سوى بني اهلل تعاىل وبني أحد منصرفها لغريه
ا مع اهلل تعاىل، وهذا هو حقيقة جعله واختذه شريك، فقد من هذه احلقوق

، وأصل هذه القاعد  قوله تعاىل عن أهل النار من الكهار الشرك األكرب

فهنا  ،(1)چڱ  ں  ں          ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ : أنهم قالوا
، ليت أوقعتهم يف هذا الشرك والكهرأعلنوها صرحية أن هذه التسوية هي ا

 تعاىل سووا غري اهلل هذا العذاب األليم الذي ال يطاق، فهم ومن ثم يف
 ـ ، فصرفوا خالص حقه لغريه ـ والعياذ باهلل تعاىلباهلل تعاىل يف العباد 

ڦ  ڄ    ڄ    چ :، كما قال تعاىلعلى اإلطالق وهذا أكرب الظلم

أكرب ×: )، كما قال النيب ، وهو أكرب الذنوب على اإلطالق(2)چڄ
ل هو ، ب، وهو من املوبقات السبع(3)(راك باهلل.. احلديثالكبائر اإلش

، وهو الذنب الذي من مات عليه فإنه ال أخطرها وأوهلا وأعظمها جرما
                                                 

 .98-97الشعراء:  (1)
 .13لقمان:  (2)
 (.6919، كتاب استتابة املرتدين، باب إثم من أشرك باهلل، رقم: )البطاري أخرجه (3)
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ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    چ  :يدخل يف حيز املغهر  مطلقا، كما قال تعاىل

طلقة وهو الذنب الذي يوجب العداو  امل ،(1)چہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے

ڻ   ۀ  ۀ  ہ  چ : ، كما قال تعاىل عن إبراهيموالرباء  املطلقةوالبغضاء 

ہ  ہ  ہ          ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     

ۆ      ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې  ې     ې  

، (2)چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ۇئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ
أمرت أن أقاتل ) ×:، كما قال النيب الذي يبيح الد  واملالوهو الذنب 

 ، فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلملناس حتى يقولوا ال إله إال اهللا
وهو الذنب الذي يوجب  ،(3) (إال حبق اإلسال  وحسابهم على اهلل تعاىل

وهو  ،ملطلق الدائم الذي ال انقطا، فيهاخللود ا ،اخللود األبدي يف النار
، وال وال يصلى عليه ،وال يكهن ،الذنب الذي من وقع فيه فإنه ال يغسل

، يدعى له بالرمحة واملغهر ، وال يدفن يف مقابر املسلمني، وال يورث ماله

ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  چ: قال تعاىل

                                                 

 .48النساء:  (1)
 .4املمتحنة:  (2)
، چۋ  ۋ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ چ باب: اإلميان، البطاري، كتاب أخرجه  (3)

 :رقم ،مسلم يف اإلميان باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل(، و25رقم: )
(22.) 
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اهلل تعاىل  وقد نهى ،(1)چڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ: ، وقال تعاىلنبيه أن يستغهر ألمه، كما ثبت يف الصحيح

، (2)چۈ  ٴۇ       ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۈڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆ
ي أهلك اهلل تعاىل به سائر األمم، فبه أهلك أمة نوح وهود وهو الذنب الذ

ني وفرعون وقومه، وقرونا ب  أهلك أمة لوط وشعيب،، وبسببه وصاحل

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ں   ں  چ :، قال تعاىلذلك كثريا

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ     ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ    ےے

 :وقال تعاىل، (3)چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ     ۅ  ۅ      ۉ

  ۈئې  ې  ى     ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئچ

ونو، اهلل تعاىل  ،(4)چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ        ىئ  ىئ  ی    ی  ی

ٿ  ٿ    ٿٺ  ٺ  ٿچ : على األمم أصناف العذاب بسببه فقال تعاىل

ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ    ڄڄ  ڄ  ڄ

                                                 

 .113التوبة:   (1)
 .84التوبة:  (2)
 . 45-42احلج:  (3)
 .14-12ص:  (4)
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، وأعظم الذنوب ،وأردأ الذنوب ،فهو أخس الذنوب، (1)چچ
ل احلذر ، وال يتم كمافالواجب احلذر منه احلذر الكامل ،وأخطر الذنوب

، وهي أن يت تقررها لك هذه القاعد  الطيبة، والمنه إال إن تعلمت حقيقته
اىل فيما هو من خصائص اهلل حقيقته هو تسوية أحد من املطلوقني باهلل تع

، وقد عرب القرآن عن هذا الشرك تعاىل، وهو املسمى بالتنديد املطلق

ڱ  ں  چ: ، فقال تعاىل، وباألمثال تار  أخرىوبالتنديد تار  ،ية تار بالتسو

ۈ  ۈ  چ : وقال تعاىل، (2)چں          ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ

ٹ    ٹ  ٹ      ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿچ : وقال تعاىل، (3)چٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ

 .(4)چٹ  ڤ   ڤ

د يكون ، قاىل أن ما وصف يف الشر، بأنه شركواعلم رمحك اهلل تع
، ولكنه يتحول إىل شرك أكرب باعتبار نو، باألصالة من الشرك األصغر

، فمن حلف بغري اهلل تعاىل بدون د والتسوية اليت اعتقدها يف قلبهالتندي
، وأما إن عظم احمللوف به حلوف به فقد وقع يف الشرك األصغرتعظيم للم

ن خصائصه،  تعاىل باهلل فيما هو مكتعظيم اهلل تعاىل فهذا قد سوى غري اهلل
، ولكن فقد وقع يف الشرك األكرب، وقول: ما شاء اهلل وشئت شرك أصغر

تعاىل فقد وقع يف إن اعتقد أن هذا الرجل له من التصرف واملشيئة ما هلل 
                                                 

 .40العنكبوت:  (1)
 .98-97الشعراء:  (2)
 .22البقر :  (3)
 .74النحل:  (4)
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،  باهلل تعاىل فيما هو من خصائصه، ألنه سوى غري اهلل تعاىلالشرك األكرب
 املالئكة، من مبلك غاثاست أو دعا كأن اهلل، بغري استغاث أو دعا من وكل

 فقد ميتا، أو كان حيا بإنسان أو الشياطني، من جبين أو ولي، أو بنيب، أو
 الشرك يكن مل وإن وإياكم، اهلل أعاذنا الباب هذا من األكرب الشرك يف وقع

 باب أي فهي الشرك، باب هو الباب هذا يكن مل إن يعين شركا، الدعاء يف
 على فليس الشرك، باب هو واالستغاثة الدعاء يكن مل إن الشرك؟ يكون
 سواء الناس؛ فيه وقع باب أعظم هو هذا ألن شرك؛ وال كهر األرض وجه
 الشهاعة ملظنة أو واألغواث، كاألقطاب العون ملظنة أو والضر، النهع ملظنة
، كما هو حال شرك ربهم عند يتوسطون وأنهم ربهم، إىل حيملون أنهم

 أو ،الغائبني باألحياء أو باألموات، ومن استغاث أو استعان األولني
 هي وهذه تعاىل، اهلل إال عليه يقدر ال الذي األمر يف احلاضرين باألحياء

 بالكلية؛ امللة من املطرج األكرب الشرك أعين الشركية، واالستغاثة االستعانة
 هلم فيجعل الكون يف خهًيا تصرًفا هلؤالء أن يعتقد من إال يهعله ال ألنه

ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  چ  :تعاىل قال وقد ،الربوبية من حًظا

 وألن، (1)چ ې  ى  ى  ېۉ    ې  ې  ۉۋ  ۅ  ۅ
 املسألة دعاء صرف من أن تقد  وقد الدعاء من نو، واالستغاثة االستعانة

 الشرك يف وقع فقد تعاىل اهلل إال عليه اليقدر الذي األمر يف اهلل لغري
، ومن اعتقد أن التمائم هي اليت جتلب اخلري بذاتها أو تدفع الشر األكرب

                                                 

 .62النمل:  (1)
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، ومن هلل تعاىل فهو مشرك الشرك األكرببذاتها فقد سوى غري اهلل تعاىل با
بذاتها فقد وقع يف الشرك  اعتقد أن النجو  هي الهاعلة للحوادث األرضية

،   والسال قو  إبراهيم عليه الصال، وهو من جنس دين الصابئة األكرب
ومن اعتقد أن األولياء والصاحلني هلم أحقية التصرف والتدبري يف هذا 

، ومن اعتقد عاىل وهذا هو حقيقة الشرك األكربالكون فقد سواهم باهلل ت
 نذر من، ور بذاته فقد وقع يف الشرك األكربنه مؤثأيف شيء من األسباب 

 ومن، وعال جل اهلل لغري عباد  صرف قد بذلك يكون فإنه تعاىل اهلل لغري
 للقبور ينذرون كالذين األكرب، الشرك  مشرك فإنه اهلل لغري عباد  صرف

 واألحجار واألشجار والكهوف املغارات وبعض والصاحلني واألموات
و سجد عند أ، ومن ركع الشرك يف وقعوا قد بذلك فإنهم عندهم، املعظمة

، وهذا هو من خصائصه قرب أو وثن فقد سوى غري اهلل تعاىل باهلل فيما هو
أو توكل عليه كتوكله  ،، ومن أحب أحدا كحب اهللحقيقة الشرك األكرب

، أو أو خافه كطوفه من اهلل تعاىل ،أو رجاه كرجاء اهلل تعاىل ،على اهلل
 باهلل تعاىل فيما هو ، فكل ذلك من تسوية غريه اهلل تعاىلخشاه كطشية اهلل

(1)چڤ        ڤ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ چ : ، قال تعاىلمن خصائصه
وقال  ,

: وقال تعاىل، (2)چڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ             ں  ں   ڻ  ڻ  چ: تعاىل

 اهلل غري أحب من، و(3)چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ                 ۇئ  ائىچ
                                                 

 .175عمران: آل  (1)
 .77النساء:  (2)
 .13التوبة:  (3)



 

 408 
 

 يتذلل كما له وتذلل، العاملني رب املوحدون يعظم كما وعظمه اهلل مع
 يف ما يعلم أنه اعتقاد درجة إىل تعظيمه يف وبالغ وتعاىل، سبحانه هلل املوحد

 عوا  فيه تورط الذي األكرب الشرك هو هذاف ويضر ينهع وأنه الصدور
، وكذلك نقول الصاحلني غري أو الصاحلني أضرحة من رٍيكث لدى املسلمني

 :تعاىل فقال بها، تعاىل اهلل أمر اليت العبادات من فإنه، يف الطواف

 باليت اخلاصة العبادات من ولكنه، (1)چۓ  ڭ  ڭچ
 وال قربا وال مسجدا ال األرض، أجزاء من جزء بأي يطاف فال العتيق،

 الطواف جيوز وال تعاىل، اهلل لغري بالطواف التعبد جيوز فال وعليه غريهما،
 الشرك يف وقع فقد تعاىل اهلل لغري بالطواف تعبد فمن العتيق، يتببال إال

 قصد مع الكعبة بغري الطواف هو شركا يكون الذي بالطواف ونعين األكرب،
 بقصد وحنوها، واملشاهد بالقبور كالطواف به، تعاىل اهلل لغري التقرب
 اهلل إىل التقرب بقصد القبور بتلك طاف لو وأما بالطواف، ألهلها التقرب

 الشرك وسائل من ووسيلة أصغر، وشرك منكر ، وبدعة حمر ، فهذا تعاىل
 يو  النار أو القرب عذاب من مينع تعاىل اهلل غري أحدًا أن اعتقد من، واألكرب
 األكرب الشرك يف وقع فقد السيئات يكهر أو ،اجلنة يدخل أو ،القيامة
ىل تقربا وتعبدا للمذبوح له فقد ا، ومن ذبح لغري اهلل تعامللة من املطرج

 إال يذبح أن جيوز فال، ئصهسوى غري اهلل تعاىل باهلل تعاىل فيما هو من خصا
 فقد غريه أو قرب أو ،إنسي أو جلين اهلل لغري اإلنسان ذبح فإذا وعال، جل هلل

، ومن جعل النار يف خالدًا يكون عليه مات من الذي األكرب الشرك يف وقع
                                                 

 .29احلج:  (1)
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حق التشريع يف التحليل والتحريم لغري اهلل تعاىل فقد سوى غري اهلل تعاىل 
 لعلماء واألمراء يفيطيع ا، كمن عاىل وهذا هو حقيقة الشرك األكربباهلل ت

هذه احلالة أربابا مع وحريم ما أحل اهلل أو وحليل ما حر  اهلل فقد اختذهم يف 
، فهذه مجل   أن احلكم كونا وشرعا هلل تعاىل، فاملتقرر يف العقيداهلل تعاىل

إال فالصور كثري  وال ميكن ، واألمثلة والهرو، على هذه القاعد من 
، وهو أن كل من سوى غري اهلل هذا األصل العا ، واملهم أن تعلم حصرها

سوية ، فالت تعاىل فقد وقع يف الشرك األكربباهلل فيما هو من خصائص اهلل
، والتنديد املطلق املطلقة موجبة للشرك األكرب، ومطلق التسوية شرك أصغر

، وبقي علينا البحث يف بعض شرك أكرب، ومطلق التنديد شرك أصغر
 ل:ة فأقواملسائل املهم

شرك وما أخطر وأكثر األسباب املوقعة يف هذا ال :إن قلت املسألة األوىل
 ، حتى حنذرها وننتبه منها؟اخلطري نعوذ باهلل تعاىل منه

 ولكننا نذكر لك أخطرها فنقول: ، واألسباب كثري فأقول: هذا سؤال جيد 

ٱ  ٻ  ٻ  چ: الغلو يف األولياء والصاحلني، قال تعاىل :األول

 تعاىل ينهى) :- رمحهاهلل - كثري بنا اإلما  قال، (1)چٻ  ٻ  پ
 جتاوزوا فإنهم، النصارى يف كثري وهذا، واإلطراء الغلو عن الكتاب أهل
 حيز من فنقلوه، إياها اهلل أعطاه اليت املنزلة فوق رفعوه حتى عيسى يف احلد

 يف غلوا قد بل يعبدونه، كما يعبدونه اهلل دون من إهلًا اختذوه أن إىل، النبو 

                                                 

 .171النساء:  (1)



 

 410 
 

، فيهمالعصمة فادعوا، دينه على أنه زعم ممن وأشياعه أتباعه
 أو، رشادًا أو ضالاًل أو باطاًل، أو حقًا كان سواء قالوه واتبعوهمهيكلما

  .(1) ( كذبًا أو صحيحًا
 عن الكتاب أهل تعاىل ينهى): السعدي ناصر بن الرمحن عبد العالمة وقال
. مبشرو، ليس ما إىل املشرو، والقدر احلد جماوز  وهو الدين يف الغلو
 مقا  عن ورفعه السال ، عليه بعيسى غلوهم يف النصارى كقول وذلك
 التقصري أن فكما اهلل، بغري اليليق الذي الربوبية مقا  إىل والرسالة النبو 

بالغلو عبد عيسى وعزير وقيل  .(2)(كذلك فالغلو املنهيات، من والتهريط
، العبادات الكهرية الشركية، وبالغلو عبدت القبورقيل من فيهما ما 

، فإن رسول، وهي أمة نوحوبالغلو ظهر الشرك يف أول أمة بعث فيها 
، كما قال ببه الغلو يف األولياء والصاحلنيسبب وقو، الشرك فيها كان س

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  چ : تعاىل

 اليت األوثان صارِت): رضي اهلل تعاىل عنهمال ابن عباس قا ،(3)چڭ  ڭ
 اْلَجْنَدِل، ِبَدْوَمِة لَكْلٍب فكانِت( َوّد) أمَّا بْعُد العرب يف نوح قو  يف كانت
 ِلَبين صاَرت ثم ِلُمراَد، فكانت( َيُغوُث) وأما هلذيل، فكانت (ُسواٌ،) وأما

 «َنْسٌر» وَأمَّا َلِهْمدان، فكانت (َيُعوُق) وأمَّا َسبأ، ِعند باْلُجرِف ُغَطْيٍف
 فلَّما ُنوٍح، قْوِ  من صاحلنَي رجاٍل أمساُء وكلُّها اْلَكاَلَ،، ذي آلِل َفِلِحْمرَي،

                                                 

 .(2/477) :تهسري ابن كثري (1)
 .216ص:  تهسري السعدي (2)
 .24-23نوح:  (3)
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 كانوا اليت َمجاِلِسِهْم إىل اْنِصُبوا أِن: َقْوِمِهم إىل الشَّيطاُن َأْوحى َهَلكوا
 هلك إذا حتى ُتعبْد، فلم فهعُلوا، بأمسائهم، وَسمُّوها أْنصابا، فيها جيلسون
  .(1)(ُعِبَدْت العلُم تَنسََّخ أولئك،

، فإمنا أهلك من مبثل هذه فارموا، وإياكم والغلو×: )ولذلك قال النيب 
×: قال النيب  ويف الصحيح عن ابن مسعود قال: .(2)(كان قبلكم الغلو

 هلك) :، قال اإلما  النووي رمحه اهلل تعاىل(3)(، قاهلا ثالثاهلك املتنطعون)
 أقواهلم يف احلدود ااجماوزون الغالون املتعمقون): أي (،املتنطعون
وإني ال أعلم إىل ساعيت هذه طائهة على وجه األرض عندها  .(4)(وأفعاهلم

، ا هو احلال عند الرافضة والصوفيةالغلو الوثين يف األولياء والصاحلني كم
 والركو،، والسجود، والطواف، بالذبح، القبور تعظيمفعندهم من 

                                                 

رقم:  ,چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  چ أخرجه البطار ي، كتاب تهسري القرآن، باب  (1)
(4920.) 
: أمحد(، و3057احلج، باب التقاط احلصى، رقم: ) ، كتاب مناسكالنسائيرواه  (2)
، وابن (2427) :وأبو يعلى ،(2472وأخرجه أبو يعلى )(، 1851) :، رقم(3/350)

 ،(12747) :(، والطرباني3871) :، وابن حبان(2867) :، وابن خزمية(473) :اجلارود
 .(12748و)

غدا  العقبة وهو على راحلته:  ×قال ابن عباس: قال لي رسول اهلل ولهظ النسائي: )... 
فلقطت له حصيات هن حصى اخلذف، فلما وضعتهن يف يده، قال:  ،(هات، القط لي)
 (.بأمثال هؤالء، وإياكم والغلو يف الدين، فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين)

 قال األلباني يف تعليقه على النساءي: )صحيح(.
 .(2670لك املتنطعون، رقم: )، كتاب العلم، باب همسلمأخرجه  (3)
 .(16/220) :شرح النووي على مسلم (4)
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 عباد سادات فهم ،ما هو معلو  عند العا  واخلاص والنذور والتقبيل،
أو للسيد الهالني ، البيت آلل أنها يزعمون اليت القبور وخباصة القبور،

 والولي الهالني.
 أال وإن من كان: )، ويف احلديثوالسبب الثاني: بناء املساجد على القبور 

ون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد، أال فال تتطذوا قلبكم كانوا يتطذ
 إنهم كانوا إذا: )ويف احلديث ،(1) (، فإني أنهاكم عن ذلكالقبور مساجد
قربه مسجدا وصوروا فيه تلك ل الصاحل بنوا على جمات فيهم الر

 ،جتعل قربي وثنا يعبداللهم ال : )وقال ،(2) (، أولئك شرار اخللقالصور
: ويف احلديث ،(3) (اشتد غضب اهلل على قو  اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

 :، زاد مسلم(4)(اجد، اختذوا قبور أنبيائهم مسلعن اهلل اليهود)
، ولوال ذلك ألبرز قربه عنها: )قالت عائشة رضي اهلل تعاىل (،والنصارى)

 . (5) (جداغري أنه خشي أن يتطذ مس
، إما شأن تصوير من له شأن يف األمة : التصوير، أعينالثالثوالسبب 

، فتلك بيان أو شأن جاه وحسبوالية وملك وسلطان أو شأن علم وت
، أال ترى أن أول األمر يف الذرائع املهضية للوقو، يف الشركالصور من 
، ولكن ملا جاءت هم صوروا صور أولئك الصاحلني فقطقو  نوح أن

                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
 تقد  خترجيه. (2)
 تقد  خترجيه. (3)
 تقد  خترجيه.  (4)
 تقد  خترجيه. (5)
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رد الوعيد ، ولذلك ومرتضعان بدتهم، فالشرك والتصويراألزمنة املتأخر  ع
وقرنت األدلة بني ، يف ذلك معروفة، واألحاديث الشديد يف أمر التصوير

إنهم كانوا إذا كان فيهم الرجل : )، كما يف حديثالتصوير والشرك
 ...، وصوروا فيه تلك الصور، بنوا على قربه مسجداالصاحل فمات

 اىل عنه يفتعوكذلك يف حديث ابن عباس رضي اهلل  ،(1)(احلديث
ثريا ممن ، فإن كحبقيقته، ومن أسباب الوقو، فيه اجلهل البطاري، وقد تقد 

عباد  املتناهية يف ، ويرى أنه على اخلري العظيم واليقع فيه بل هو غارق فيه
لوقو، فيه، ومن األسباب ، فاجلهل حبقيقة الشرك موجب لالرب والصالح

پ  پ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : ، كما قال تعاىلالتقليد

، واآليات يف هذا املعنى (2)چڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ
 .فتلك هي أهم أسبابه، واهلل أعلم، كثري 

، قد بينها هلل تعاىل أن هذا الشرك له أنوا،اعلم رمحك ا :املسألة الثانية
  هم اهلل تعاىل:أهل العلم رمح

من أعظمها وأخطرها، وذلك : ما يسمى بشرك الدعو ، وهو النو، األول
الدعاء هو ) ×:، كما قال النيب ألن الدعاء هو لب العباد ، بل هو العباد 

أو حجرا  ،أو شجرا ،أو قربا ،أو وليا ،أو نبيا ،، فمن دعا مالكا(3)(العباد 

ڀ  ٺ  ٺ  چ: ، قال تعاىلمن الشرك األكرب فقد وقع يف هذا النو،

                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
 .23الزخرف:  (2)
 تقد  خترجيه. (3)
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، (1)چڤٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ       ٿٺ  ٺ

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  چ: وقال تعاىل

 ،(2)چٱ  ٻ   ٻ      ٻ          ٻ  پ  پ  پ  پىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئچ: وقال تعاىل

ٱ  ٻ   ی  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   يب   

ې  ې  ې  ى  ى   ائ  چ : وقال تعاىل، (3)چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ

: وقال تعاىل ،(4)چۈئ         ۈئ  ېئ   ېئ   ۆئائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  چ 

تقرر  ، وقديف عد  إخالص العباد  والدعاء لهأي يشركون ، (5)چڄ
غري اهلل تعاىل يف األمر الذي ال يقدر عليه إال  عند أهل اإلسال  أن من دعا

 باب الدعو . اهلل تعاىل فهو من أهل الشرك األكرب يف
 بأعماله ينوي أن وذلك والقصد، واإلراد  النية شرك :والنو، الثاني 

 بها يقصد ومل اخللص، النهاق كأهل كلية إراد  السمعة، أو ،الرياء أو ،الدنيا

ڃ  ڃ           چ :تعاىل اهلل قال األكرب، الشرك مشرك فهو اآلخر ، والدار اهلل وجه

                                                 

 .60غافر:  (1)
 .6-5األحقاف:  (2)
 .23-22سبأ:  (3)
 .117املؤمنون:  (4)
 .65العنكبوت:  (5)
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ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  

، (1)چک   ک  ک  گ       گ  گ  گ  ڳ  کڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ
 .اخلطور  بالغ األمر دقيق الشرك من النو، وهذا

 أو اهلل حر  ما وحليل يف املطلوقني أطا، فمن الطاعة، شرك: والنو، الثالث
 وحيرموا حيللوا أن هلم يسوغ أنه أي بقلبه ذلك ويعتقد اهلل، أحل ما وحريم

 فقد اإلسال  لدين خمالف بأنه علمه مع ذلك يف طاعته ولغريه له ويسوغ
: تعاىل اهلل قال ،األكرب الشرك باهلل وأشرك اهلل دون من أربابا اختذهم

ۋ  ۋ  ۅ    ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ چ

وئ    ەئى  ائ  ائ     ەئ   ىۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې

 العلماء طاعة: فيه إشكال ال الذي اآلية وتهسري، (2)چوئ  ۇئ
 فسرها كما إياهم، دعاؤهم ال( اهلل حكم تبديل يف أي) املعصية يف والعباد

 عبادتهم أن له فذكر نعبدهم؟ لسنا: فقال سأله ملا حامت بن لعدي × النيب
 اهلل أحل ما حيرمون أليس): فقال ،(اهلل حكم تبديل يف) املعصية يف طاعتهم

 ،(عبادتهم فتلك): قال. بلى: قال ،(فتحلونه اهلل حر  ما وحيلون فتحرمونه
، وقال الشيخ حممد (1)الكبري املعجم يف والطرباني ،(3)وحسنه الرتمذي رواه

                                                 

 .16-15هود:  (1)
 .31التوبة:  (2)
 :، رقم(5/129) ، أبواب تهسري القرآن، باب ومن سور  التوبة:سنن الرتمذي (3)
هذا حديث غريب، ال نعرفه إال من حديث عبد السال  بن حرب، ثم قال: )(، 3095)

 .(وغطيف بن أعني ليس مبعروف يف احلديث
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أطا، العلماء باب من : )بن عبدالوهاب رمحه اهلل تعاىل يف كتاب التوحيد
واألمراء يف وحريم ما أحل اهلل أو وحليل ما حر  اهلل فقد اختذهم أربابا من 

 العلماء فطاعة) :وقال الشيخ صاحل الهوزان حهظه اهلل تعاىل ،(2) دون اهلل(
 فإن ،اهلل أحل ما وحريم أو اهلل حّر  ما وحليل يف شرك، هذا مثل يف واألمراء

 طاعتهم وتعّمد ذلك يف اهلل أمر خالهوا أنهم يعلم أطاعهم الذي كان
 أطاعهم الذي كان وإْن، املّلة من ُيطِرج أكرب شرٌك فهذا هذا، واستباح

 نهسه يف هلوًى أطاعهم ولكنه خطأ، هذا أن ويعرتف حرا ، هذا أن يعتقد
 أطاعهم كان وإن، أصغر شرك فهذا باملعصية، اعرتافه مع نهسه يف رغبة أو

 معذور فهذا حق، على أنهم ظن بل اهلل، شر، خالهوا أنهم يعلم ال وهو
 .(3) (ذلك جيهل مثله كان إن
 لإلجالل املستلزمة العبودية حمبة واملراد، شرك احملبة :رابعوالنو، ال 

 ومتى له، شريك ال وحده هلل إال تنبغي ال اليت واخلضو، والذل والتعظيم
 قوله والدليل األكرب، الشرك به أشرك فقد اهلل لغري احملبة هذه العبد صرف

ڈ  ژ     ڈچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎچ  :تعاىل

، نعوذ باهلل تعاىل من الوقو، يف شيء من هذه األنوا،، (4)چژ  ڑ  ڑ
، وهي احلكم على الواقع فيها إن توفرت فيه وكلها نتيجتها واحد 

                                                                                                                        

 (.218) :، رقم(17/92) :الكبري للطرباني املعجم (1)
 .102ص: التوحيد البن عبد الوهاب  (2)
 .(2/107) :إعانة املستهيد بشرح كتاب التوحيد (3)
 .165البقر :  (4)
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األكرب املطرج عن امللة  الشروط وانتهت فيه املوانع أنه مشرك الشرك
 .بالكلية، واهلل املوفق

اعلم رمحك اهلل تعاىل أن لهظ الكهر والشرك من األلهاظ  :املسألة الثالثة 
افرتقت يف النص ، وإذا اجتمعت يف النص افرتقت يف املعنىاليت إذا 

، كما اجتمعت يف املعنى، فإن قيل الكهر فقط، فيكون معناه الكهر والشرك

أي وأن يكهر به، فالكهر ، (1)چڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  چ: اىليف قوله تع
هر وحده دخل معه الكهر يف يدخل يف معنى الشرك هنا، وإذا ذكر الك

، أي وللمشركني (2)چىئ  يئچ: ، كما يف قوله تعاىل عن الناراملعنى
عنى ، فإن افرتقا يف النص فهما مبكذلك، فالشرك يدخل يف معنى الكهر

اجتمعت يف النص فإن الكهر يكون معناه ما يوجب ، وأما إن واحد
، كاحلكم على تارك لة من غري وجود تنديد وال تسويةاخلروج من امل

، واحلكم على من حكم بغري ما أنزل أنه كافرالصال  بالكلية الرتك املطلق ب
، واحلكم على من جحد معلوما من الدين بالضرور  أنه كافراهلل تعاىل ب

، أو فرضية أو احلج ،أو الزكا  ،نكر وجوب الصال ، كمن يأنه كافرب
، على ما كان فيه نو، تنديد وتسوية، ويطلق الشرك الصو  وحنو ذلك

 تعاىل أو يذبح لغري اهلل تعاىل، وحنوها، واملهم أن الذي يدعو غري اهلل
يرى أنهما ، وبعض الناس النتيجة واحد ، وهي اخلروج من امللة بالكلية

                                                 

 .48النساء:  (1)
 .24البقر :  (2)
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سواء أذكرا معا، أو ذكرا مهرتقني، واخلالف  ،يهرتقان أبدامبعنى واحد، وال 
 .قريب، وال يؤثر، مع االتهاق يف النتائج، واهلل أعلم

فيم اىل تعهناك من الشرك األكرب ما يكون شركا مع اهلل  :املسألة الرابعة
 لشيء يف هذا الكون، كمن يعتقد أن هناك خالقا خيتص توحيد الربوبية أمر

 أو من يعتقد أن مثة من املطلوقني من له حق التدبري ،مع اهلل تعاىل
، فمن فهذا شرك أكرب يف توحيد الربوبية، والتصرف يف هذا الكون استقالال

مع أشرك مع اهلل تعاىل غريه فيما هو من أفعاله جل وعال فقد اختذه ربا 
، وهو أن هناك شرك يف توحيد األلوهية، واهلل تعاىل عن ذلك علوا كبريا

للمطلوق ما ال جيوز صرفه من العبادات إال هلل تعاىل كمن يركع يصرف 
 أو يذبح أو ينذر لغري اهلل تعاىل.أو يسجد 

 وما الهرق بينهما؟ فإن قلت: 
حنن نعرف بأن توحيد الربوبية هو توحيد اهلل تعاىل بأفعاله، فمن  فأقول: 

بوبية، أشرك معه أحدا فيما خيتص به من األفعال فقد أشرك يف توحيد الر
ونعرف أن توحيد األلوهية هو توحيد اهلل تعاىل بالتعبدات الصادر  منا، 

شريكا مع اهلل فمن أشرك مع اهلل تعاىل أحدا يف فعل تعبدي فقد اختذه 
، فمن زعم أن هناك من ينا أن نعتقد أنه هو اخلالق وحده، فيجب علتعاىل

ن بأنه املتصرف ، ونؤمعاىل فقد أشرك يف توحيد الربوبيةخيلق مع اهلل ت
، فمن زعم أن هناك من له ألمور هذا الكون وحده ال شريك لهواملدبر 

دبري يف أمور هذا الكون استقالال، فقد أشرك يف توحيد لتاحق التصرف و
، ونؤمن بأن الذبح تعبدا ال جيوز صرفه لغريه جل وعال، فمن ذبح الربوبية
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ان الدعاء حق ، ونؤمن بهيةعاىل فقد أشرك يف توحيد األلوتعبدا لغري اهلل ت
غري اهلل تعاىل يف األمر الذي ال يقدر عليه  من حقوق اهلل تعاىل، فمن دعا

، فإن كانت التسوية والتنديد عاىل فقد أشرك يف توحيد األلوهيةإال اهلل ت
امللك فهذا من الشرك و ،والتدبري ،والرزق ،وقع فيما هو من فعله كاخللق

غريه فهذا جيب علينا يف التعبدات فصرفناها ل ، وإن وقع فيمايف الربوبية
 شرك يف توحيد األلوهية.

 أو ليس هناك شرك يف توحيد األمساء والصهات؟ :فإن قلت 
وذلك بتعطيل الصانع عن كماله : بلى، وذلك يكون إما بالتعطيل، فأقول 

املقدس، كشرك اجلهمية الغال  والقرامطة الذين أنكروا أمساء اهلل عز 
 وهو على وجهني: شرك األنداد:و ،وصهاتهوجل 

الوجه األول: إثبات صهات اهلل تعاىل للمطلوقني، وذلك بالتمثيل يف 
 ،أمسائه أو صهاته كالشرك يف علم الباري احمليط، ويدخل يف ذلك التنجيم

والكهانة، وادعاء علم املغيبات ألحد غري اهلل، وكالشرك يف قدر   ،والعرافة
بادعاء التصرف للغري يف ملكوت اهلل، وخوف الضرر  اهلل الكاملة، وذلك

أو التماس النهع من غري اهلل، أو باالستغاثة بغري اهلل، أو تسمية غريه غوثًا، 
  والتسّحر. أو بالسحر

الوجه الثاني: وصف اهلل تعاىل وتقدس بصهات املطلوقني، كشرك اليهود 
تعاىل بأنه فقري وأن  املغضوب عليهم الذين شبهوا اهلل خبلقه، فوصهوا اهلل
، وما إىل ذلك من يده مغلولة، وهكذا النصارى يف قوهلم بالبنو  واألبو 

ويدخل يف ذلك كل من شّبه اهلل خبلقه ومثله بهم من ، صهات املطلوقات
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ذكورا  ، وكل هذه األنوا، خطري  جيب على املكلهني إنسا وجناهذه األمة
وآثارها سيئة يف الدنيا  وخيمة، فإن عواقبها وإناثا احلذر الكبري منها

 .واآلخر ، واهلل املوفق
 .، واهلل املوفق واهلاديولعل القاعد  قد اتضحت بأمر اهلل تعاىل

  :القاعدة السادسة عشرة 

 ) كل وسيلة وذريعة تفضي إىل الوقوع يف الشرك فهي حمرمة التحريم الشديد (

شيئا فإنه يسد مجيع إن من كمال التشريع أن اهلل تعاىل إذا حر  أقول: 
الشيء يؤخذ منه وحرميه  ، فتحريماليت تهضي إىل هذا الشيء احملر  الطرق

ا أمر بشيء فإنه ، وإذالطرق اليت تهضي إليه بالتبع ، ووحريم كلباألصالة
، فلما حر  يع الطرق اليت يتوقف حصوله عليها، وأمر جبمأمر به باألصالة

، وحر  هضية له، فحر  اخللو  باألجنبيةالزنا حر  مجيع الطرق املاهلل تعاىل 
، وحر  سهر املرأ  بال حمر ، وغري ذلك ر إىل املرأ  اليت ليست مبحر  لهالنظ

، ولذلك فاملتقرر عند أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل من الطرق املهضية له
 بد من ، وهي من أهم القواعد الشرعية اليت القاعد  وجوب سد الذرائع

معنا متهرعة عن قاعد  سد ، وقاعدتنا اليت التهصيلدراستها على وجه 
، ألن بيه على وحرميهاوالتن ،، فهناك أفعال وأقوال ال بد من سدهاالذرائع

التساهل فيها وسلوك طريقها يهضي يف الغالب إىل الوقو، يف الشرك 
األكرب، فإذا سدت هذه الطرق والذرائع فإنه يف األعم األغلب ال يقع هذا 

، فإن من معاني وحرميه ، فيدخل يف ذلك وحريم التصويرشركالنو، من ال
، كما وقع وقع يف الشرك األكربوحكم سد بابه خوف الوقو، يف التعظيم امل
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 ،ود :وهم ،قو  نوح يف الشرك األكرب بسبب تصوير صور الصاحلني
، ونسر، فإن الشرك والتصوير مرتضعان، وال ويعوق ،ويغوث ،وسوا،

، فإن اخلوف على األجيال اآلتية بعدنا ، ولكنآلنتنظر إىل عد  عصرك ا
، ولكن ملا هلك ألمرصور الصاحلني مل يقعوا يف الشرك يف أول ا وامن صور

بدت هذه الصور من أولئك وجاءت األجيال من بعدهم ونسي العلم ع
، أو الصور  صور  معظم مللكه ورياسته ، ال سيما إن كانتدون اهلل تعاىل

  بعض امللوك ، وقد رأيت بعيين من يسجد لصوروسلطانه، أو جلاهه لعلمه
ورأيت من ، زمن الطويل، ورأيت من هو راكع هلا الوالرؤساء يف زماننا

، فسد هذا يقبلها ويضعها على صدره، وهذا أول منازل الشرك األكرب
-على شريف علمك  وال خيهى ،اب وإحكا  إغالقه من أهم املهماتالب

هو األسباب اليت أوقعت النصارى يف الشرك  أن من -وفقك اهلل تعاىل
يف حديث أ  سلمة ملا ذكرت له كنيسة  ×، كما قال النيب تصوير الصاحلني

أولئك إذا ) :، فقالوما فيها من حسنها وتصاوير فيها رأتها بأرض احلبشة
، قربه مسجدا وصوروا فيه تلك الصورمات فيهم الرجل فيهم بنوا على 

ث يف وحريم الصور واألحادي ،(1)(اهلل تعاىلأولئك شرار اخللق عند 
جبميع أنواعه وخمتلف ، والقول احلق أن التصوير كله والتصوير كثري 

القدر الذي تدعو  ، فيجوز منهله الضرور  امللحة، إال ما دعت أشكاله حمر 
 والتصوير الهوتوغرايف ،وتصوير الرسم ،، فتصوير النحتله الضرور  فقط

، واألصل الوارد  يف املسألة عامة ومطلقة ، واألدلةكلها من التصوير احملر 
                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
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، واألصل عا  على عمومه وال خيص إال بدليلاملتقرر هو وجوب بقاء ال
، فالذي ندين ق على إطالقه وال يقيد إال بدليلاملتقرر هو وجوب بقاء املطل

ه من األمور اليت ، وأن سده وإحكا  إغالقبه هو حرمة التصويراهلل تعاىل 
، ومما يهر، على هذه القاعد  كذلك بها باب الوقو، يف الشرك األكرب يسد
 ،وإنارتها ،وجتصيصها ،وزخرفتها ،، ووحريم تزويقهايم البناء على القبوروحر

مة التحريم ، كل ذلك من األمر احملر، ورفع بناءهاووضع الورود عليها
، فالقرب إن عبد إال بسبب هذه األفعالور مل ت، ألن القبالغليظ الشديد األكيد

أو كان حماطا بالسياج  ،أو له سدنة ،أو عليه قبة ،كان مرفو، البناء
أو مكتوبا عليه وحنو  ،أو مزخرفا بالرخا  ،أو كان يف املسجد ،املزخرف

ذا القرب الذي هو على هذه الصور ، ذلك فإن النهوس متيل إىل تعظيم ه
، وقد ذكرناها يف ، وقد وردت األدلة بتحرميهاولذلك فال جتوز هذه األفعال

منع ذلك ، والواجب على وال  األمور اعد  األصل فيما يهعل يف املقابرق
، ومعاقبة من يهعله أو يدعو إليه، ألنه يريد أن يف بالدهم، وعد  الرضا به

يهتح على األمة بابا من أبواب التعظيم املهضي إىل الوقو، يف الشرك 
جب علينا مجيعا حكاما وحمكومني منع ذلك، والواجب هد  األكرب، فالوا

، قربا ، وأن ال ندبنيت على القبوروهد  األبنية اليت  ،القباب على القبور
، وال ن ال نسمح البتة بهعل شيء من ذلك، وأمشرفا إال سويناه بالرتاب

بد كذلك من هد  هذه املعتقدات التالهة الهاسد  من قلوب العامة ممن 
ن هدمت يف الباطن هدمت ، فإنها إشيء من ذلك قبل هدمها فعال قع يفو

، ووضع املراسم كذلك اختاذ القبور عيدا ، ومما يهر، عليهايف الظاهر
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، كل ذلك من األفعال اليت ، وترتيب الناس يف الدخول عليهالزيارتها
، فال جيوز أن تتطذ القبور أعيادا تزار تبعث على الوقو، يف الشرك األكرب

، وقد اهلائلة يف أوقات معينة يف السنة، هذا من أعظم احملرماتعداد باأل
ملاد  وقطعا  ،سدا لذريعة الشرك عن اختاذ القبور أعيادا× نهى النيب 

، قال الشيخ عبدالرمحن بن قاسم رمحه اهلل تعاىل الوقو، فيما ال وحمد عقباه
 وجه على قربه زيار  عن × نهى) :يف حاشيته على كتاب التوحيد

 يف خمصوص وجه على يكون الذي كالعيد معهود واجتما، خمصوص،
 قرب أفضل قربه ألن القبور؛ مجيع يف املنع على يدل وذلك خمصوص، زمان
 كائنا بالنهي أوىل غريه فقرب عيدا، اختاذه عن نهى وقد األرض، وجه على
 معتاد، وجه على ويتكرر العا  االجتما، من يعود ملا اسم والعيد كان، من
 واملكان واالعتياد، املعاود  من ومكان، زمان من وقصده جميئه يعتاد أو

 للرتمجة، الشاهد وهو وغريها، للعباد  وانتيابه االجتما،، فيه يقصد الذي
 كما الشرك، وسائل من ذلك وغري والدعاء للصال  عيدا قربه يتطذ أن نهى
 عيد عنها وعوض الشر،، أبطلها وقد ومكانية، زمانية أعيادا املشركون اختذ

  .(1) (واملشاعر والكعبة األضحى وعيد الهطر
، ألنه ف بغري اهلل تعاىل ولو بال تعظيموحريم حلل ومما يهر، على ذلك:

ع التعظيم ، فهو وسيلة للحلق به ميهضي إىل الوقو، يف الشرك األكرب
 .فيكون من الشرك األكرب

                                                 

  .171حاشية كتاب التوحيد ص:  (1)
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 الشرك يف الوقو، من خوفا سدت اليت األبواب هذه منومما يهر، عليه  
 التمائم فأما الشرك، ذريعة لسد حر  إمنا التمائم باب فإن التمائم، باب

 القرآن من التمائم وأما منعها، على تعاىل اهلل رمحهم العلماء فاتهق الشركية
 أشياء، عد  املانعون به علل ومما املنع، فيها واألصح خالف، نو، فهيها
 :ذلك ومن

 يف وقع فقد متيمة علق فمن صحيح، معترب تعليل وهو الذريعة، سد ــ
 بيده الذي هو تعاىل اهلل أن يعتقد أن إما: حالتني من خيلو ال لكنه الشرك،
 فقط، األسباب من سبب التميمة هذه وأن املضرات، ودفع اخلريات جلب
 وال الشر، يف ال بسبب ليس ما سببا اعتقد ألنه األصغر، الشرك هو فهذا

 بذاتها هي التميمة أن اعتقد إن وأما األكرب، للشرك وسيلة وألنه القدر، يف
 كله الباب فهذا األكرب، الشرك يف وقع قد فإنه الشر وتدفع اخلري جتلب اليت

 :، ومما يهر، عليه حرا 
 ــ وحريم الصال  يف املساجد املبنية على القبور سدا لذريعة صرف الصال 

فالصال  يف هذه املساجد اليت بنيت على ، إىل هذا القرب يف يو  من األيا 
ور أو أدخلت القبور فيها ال جتوز، وإن وقعت فهي باطلة، ومما يهر، القب

 :عليه
، والسجود يف املقرب ، وما ذلك إال لسد ذريعة ــ وحريم الصال  ذات الركو

 ، ومنها:الشرك
ة سدا حملرمة الشنيع، كل ذلك من األفعال اــ الطواف بالقرب وتقبيل القرب

 ×،وال جيوز أن يطاف بقربه ، قال النووي رمحه اهلل تعاىل )لذريعة الشرك



 

 425 

، قاله أبو عبد اهلل احلليمي وغريه، جبدار القرب لصاق البطن والظهرإويكره 
قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله بل األدب أن يبعد منه، كما يبعد منه من 

العلماء، وأطبقوا عليه، ، هذا هو الصواب الذي قال ×حضره يف حياته 
كذلك فإن االقتداء والعمل إمنا  وال يغرت مبطالهة كثري من العوا  وفعلهم،

حمادثات العوا   يكون باألحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، وال يلتهت إىل
ومن خطر بباله أن املسح باليد وحنوه أبلغ يف الربكة ...  وجهاالتهم وغريه

الربكة إمنا هي فيما وافق الشر، وكيف يبتغى  فهو من جهالته وغهلته؛ ألن
، وكال  النووي رمحه اهلل تعاىل فيه دليل على أن الصوابالهضل يف خمالهة 

احملدثات املطالهة للشر،  أكثر ما يهعله اجلهال من العوا  يف زماننا هو من
ز التعويل عليها أو االحتجاج بها، وال ، واليت ال ينبغي وال جيواحلنيف
 ا ملطالهتها لشر، اهلل تعاىل، ومما يهر، عليها كذلك:يهبركة ف

الغلو يف الصاحلني هو سبب الشرك باهلل تعاىل، فإن الشيطان يدعو إىل ــ 
الصاحلني وإىل عباد  القبور، وُيلقي يف قلوب الناس أن البناء  الغلو يف

 األنبياء والصاحلني، وأن الدعاء عندهاأهلها من  والعكوف عليها من حمبة
إىل الدعاء بها واإلقسا  على اهلل بها،  مستجاب، ثم ينقلهم من هذه املرتبة

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم  وشأن اهلل أعظم من أن ُيسأل بأحد من خلقه،
اهلل، واختاذ قربه  إىل دعاء صاحب القرب وعبادته وسؤاله الشهاعة من دون

ينقلهم  يذبح عنده، ثموثًنا تعلق عليه الستور، ويطاف به، ويستلم ويقبل، و
 من ذلك إىل مرتبة رابعة: وهي دعاء الناس إىل عبادته واختاذه عيًدا، ثم

ينقلهم إىل أن من نهى عن ذلك فقد َتَنقََّص أهل هذه الرتب العالية من 
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وهلذا حّذر اهلل عباده من الغلو يف ، والصاحلني، وعند ذلك يغضبون األنبياء
ول أو الهعل أو االعتقاد، ورفع املطلوق عن بالتعظيم بالق الدين، واإلفراط

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ تعاىل، كما قال تعاىل:  منزلته اليت أنزله اهلل

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ    ڀپ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ

 ومما يهر، على ذلك: ،(1)چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ
 ×حّذر رسول اهلل  :اإلفراط يف املدح والتجاوز فيه، والغلو يف الدينــ 

ابن مريم، فإمنا أنا  ال تطروني كما أطرت النصارى)عن اإلطراء فقال: 
 ، ومما يهر، عليها كذلك:(2) (عبده، فقولوا: عبد اهلل ورسوله

ولوال اهلل وفالن، وأنا باهلل وبك،  ،: ما شاء اهلل وشئتــ النهي عن قول
، ، بل هي من شرك األلهاظ األصغركل هذه األلهاظ ممنوعة املنع األكيد

ب وذريعة للوقو، يف الشرك األكرب، ومما يهر، ومن أوجه منعها أنها با
 :عليها

البناء  عن إسراج القبور؛ ألن ×إسراج القبور وزيار  النساء هلا: حذر ــ 
عليها، وإسراجها، وجتصيصها والكتابة عليها، واختاذ املساجد عليها من 

                                                 

 .171النساء:  (1)
 چڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چچ ، كتاب أحاديث األنبياء، باب: البطاريأخرجه  (2)

 (.3445رقم: )
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 ×لعن رسول اهلل )الشرك، فعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال:  وسائل
 :. ومما يهر، عليها(1) (سرجزائرات القبور واملتطذين عليها املساجد وال

إىل  كل باب يوّصل ×شّد الّرحال إىل غري املساجد الثالثة: وكما سّد ــ 
الشرك فقد محى التوحيد عما يقرب منه وخيالطه من الشرك وأسبابه، فقال 

مساجد: مسجدي هذا، واملسجد ال تشدوا الرحال إال إىل ثالثة ): ×
فدخل يف هذا النهي شّد الرحال لزيار   ،(2)(واملسجد األقصى احلرا ،
 ومما يهر، عليها: واملشاهد، القبور

، إال األصل فيها أنها من الشرك األصغر، فإنها وإن كان ــ وحريم الطري 
ل أنها سدت ألنها تكون من األكرب إن اعتقد أن املتطري به هو الذي يهع

، ومما ن الوقو، يف هذه النهاية املؤملة، فنهي عن التطري خوفا مهذا بذاته
 يهر، على ذلك:

 من هو بل ،البد، من أيضًا وهو به، للتربك القرب تراب من شيء أخذــ 
 وأن فقط الربكة أسباب من الرتاب هذا أن يعتقد اآلخذ كان فإن الشرك،

 ما سببًا اعتقد ألنه ،أصغر شرك فهذا ومقدرها الربكة واضع هو تعاىل اهلل

                                                 

(، والرتمذي، 3236، كتاب اجلنائز، باب يف زيار  النساء القبور، رقم: )داود وأب رواه (1)
 (.320أبواب الصال ، باب ما جاء يف كراهية أن يتطذ على القرب...، رقم: )

 (.حديث حسنحديث ابن عباس قال الرتمذي: )
 قال األلباني: )ضعيف(.

رقم: التطو،، باب فضل الصال  يف مسجد مكة واملدينة، ، كتاب البطاريأخرجه  (2)
( يف احلج، باب ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد، وأبو 1397) :ومسلم رقم(، 1189)

 .( يف املناسك، باب يف إتيان املدينة2033داود رقم )
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 يف واملتقرر األكرب، للشرك وسيله وألنه قدرًا، وال شرعًا ال بسبب ليس
إن  أصغر شرك بأنها عليها حيكم األكرب الشرك وسائل أن التوحيد قواعد

 أن يعتقد كان إذا وأما إليه، منيل الذي وهو، وصهتها األدلة بأنها شرك
 استقالاًل يأتي الذي وهو الربكة واضع هو قربه تراب من أخذ الذي امليت
 جل خصائصه من استقالاًل الشيء فعل ألن امللة عن خمرج أكرب شرك فهذا

، ومما وعال جل خصائصه من استقالاًل وخلقه الشيء إجياد وكذلك وعال،
  :يهر، عليها

 أو األرضية احلوادث أسباب من سبب النجو  حركة أن اعتقادــ 
 وهذا فقط، السببية وجه على وإمنا األحداث وجه على ال لكن السماوية

 وألنه بسبب، ليس ما سبًبا اعتقد قد ألنه أصغر؛ شرك لكنه أيًضا، شرك
 :، فال بد من سد هذا الباب مطلقا، ومما يهر، عليهااألكرب للشرك وسيلة

 نسبة كان إذا أصغر شرك فإنه الهالني النوء إىل والرياح املطر نسبةــ 
 وإجياد، إحداث نسبة هو الذي األكرب للشرك وسيلة ألنه وذلك سبب؛

 ، ومما يهر، عليها:الثاني األمر يف للوقو، ذريعة ألنه األول؛ الباب فسد
ــ سد باب إحياء االحتهاالت باألحداث اليت مرت يف العامل اإلسالمي ومل 

 إىل الدعو وال عن أحد من أصحابه، ف ×يثبت االحتهال بها ال عن النيب 
 رضي أصحابه وال × النيب بها حيتهل مل اليت اإلسالمية االحتهاالت قامةإ

 وشر، اهلل، دين يف الغلو أسباب ومن الدين، يف احملدثة البد، من عنهم اهلل
 للشرك وسيلة بدعة كونه مع بعضها يكون وقد اهلل، يشرعها مل عبادات
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، ومما يهر، والعلماء الصحابة وموالد النبوي، باملولد كاالحتهال األكرب؛
 :عليها
 ال بأنه السعودية يف واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة أفتت قدــ ل
 له حماذيًا × الرسول اسم( حممد) :وكتابة ،(اهلل) :اجلاللة اسم كتابة جتوز

 يف الغلو من العمل هذا يتضمنه ملا جدار على أو ،لوحة يف أو ،ورقة يف
، ومما (1)الشرك وسائل من وسيلة وهذا ،باهلل ومساواته × الرسول حق
 :على ذلك يهر،

ــ لقد أفتى علماء أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل مبنع التوسل جباه 
أو بذاته، أو التوسل بذات أحد من األنبياء واألولياء والصاحلني،  ×النيب 

الدين، وفتاواهم يف منع ذلك متعدد ، وما ذلك إال لسد باب اإلحداث يف 
وسد باب الغلو يف املطلوق، الغلو الذي يهضي إىل تعظيمه التعظيم املطرج 
للعبد من امللة، وال خيهاك أن أوائل األمور جير إىل نهاياتها، ووسائلها 
توصل إىل مقاصدها، واحلل هو سد الباب من أول األمر حتى نسلم من 

 باخللق التوّسل) :اىلعواقبه املشينة، قال الشيخ صاحل الهوزان حهظه اهلل تع
 شركًا صار له والّنذر له كالذبح املطلوق إىل التقرُّب من شيٌء صِحَبه إن

 توسُّط جمّرد هو وإمنا املطلوق، إىل التقرُّب من شيٌء يصحبه مل وإن أكرب،
 حبّق والسؤال باجلاه، كالسؤال الشرك، إىل ووسيلة بدعة فهذا وحنوه؛ باجلاه
 يشرعها مل الدعاء يف بدعة ُيعَترب فهذا، ذاته بالّنيب أو الّنيب، مبنزلة أو الّنيب،
 أو املطلوق جباه يتوّسل بدأ إذا ألّنه الشرك، وسائل من وسيلة وهي اهلل،

                                                 

 .(1/169) :2الدائمةفتاوى اللجنة  (1)
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 ما مثل املطلوق، هذا يعُبد أن إىل يتدّرج فإّنه اهلل؛ عند حبقِّه أو مبنزلته
 التوسُّل، جمّرد من مسألتهم بدأْت حيث وحديثًا، قدميًا للمشركني حصل

، (1)(والسالمة العافية اهلل نسأل امِلّلة، من املطرج األكرب بالّشرك وانتهت
 ومما يهر، عليها:

تعليقه على فتح  يف مر  غري سبق قد اهلل حهظه باز بن العالمة الــ ق
 بالنيب ذلك جيوز وإمنا جائز غري الصاحلني بآثار التربك نإ الباري ما معناه:

 فال غريه وأما ،الربكة من ماسه وما جسده يف اهلل جعل ملا خاصة ×
 من ذلك يهعلوا مل عنهم اهلل رضي الصحابة أحدهما :لوجهني عليه يقاس

 × غريه مع ذلك فعل أن الثاني .إليه لسبقونا خريا كان ولو × النيب غري
 ، ومما يهر، عليها:(2)أعلم واهلل منعه فوجب الشرك وسائل من

 عن النهي أن املعلو  منف :الدين، قال يف أصول اإلميان ــ وحريم البد، يف
 األمور وحمدثات إياكم) ×: النيب قول يف واحد وجه على ورد قد البد،
 يف أحدث من) :× وقوله. (3) (ضاللة بدعة وكل بدعة حمدثة كل فإن

 يف حمدث كل أن على احلديثان فدل ،(4) (رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا
 يف البد، أن ذلك ومعنى مردود ، ضاللة بدعة وكل بدعة، فهو الدين

 ،البدعة نو، حبسب يتهاوت التحريم ولكن حمرمة، واالعتقادات العبادات

                                                 

 .(2/209) :إعانة املستهيد بشرح كتاب التوحيد (1)
 مل أقف على هذا التعليق. (2)
 تقد  خترجيه. (3)
 تقد  خترجيه. (4)
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 وتقديم أصحابها، إىل تقربا بالقبور كالطواف صراح كهر هو ما فمنها
 من هو ومنها ما بهم، واالستغاثة أصحابها ودعاء هلا، والنذور الذبائح
 هو ومنها ما عندها، والدعاء والصال  القبور، على كالبناء الشرك وسائل

 املبتدعة واألذكار الشر،، يف ترد مل اليت األعياد كإقامة ومعصية فسق
 :، ومما يهر، عليهاالشمس يف قائما والصيا  والتبتل

، ولكن  تعاىل أن امليت يسمع يف اجلملةــ لقد ذكر أبو العباس رمحه اهلل
يسمع فإنه ال يسمع كال  البعيد عنه، فإن من الناس من  حتى مع قولنا بأنه

فتح هذه املسألة، وصار يتكلم يف البيت أو خارج أسوار املقرب ، أو بعيدا 
عن القرب معتقدا أن امليت له من القو  والقدر  ما جتعله يسمع حديثه، 

 رمحهم اهلل تعاىل ، ومل يقصده أهل العلمهذا االعتقاد يف األموات ال جيوزو
من ، فهذا االعتقاد خطري وهو وسيلة الذين قالوا بأن امليت يسمع يف اجلملة

، وذلك كما هو حال من يدعو األموات وسائل الوقو، يف الشرك األكرب
، منه أنهم يسمعونه وجييبون دعاءه من األولياء والصاحلني من بعيد ظنا

الهاسد يف أنه فانظر كيف وصل بهم احلال ملا سلكوا أول طريق االعتقاد 
كل من ناداه أو دعاه يف  امليت له السمع الكامل والقدر  اخلارقة يف مسا،

، الواجب سد هذا الباب السد احملكم، وأي مكان، فهذا باطل ال أصل له
عه امليت إمنا هو موقوف على ولذلك فالراجح يف هذه املسألة أن ما يسم

إذا ولوا عنه  ، وقد ورد النص بأنه يسمع خهق نعال أصحابهالنص
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، وأما   من سلم عليه إن كان قريبا منه، ويسمع يف اجلملة سال(1)مدبرين
من فقد وكل اهلل تعاىل بقربه مالئكة يبلغونه سال  من يسلم عليه  ×النيب 
، فال يقاس عليه، ألن املتقرر أن أمور الغيب موقوفة على النص، وال أمته

  .(2)، واهلل أعلممدخل للرأي وال للقياس فيها
 َيُدلَّ مل أنه تيمية ابن ذكر) :قال الشيخ صاحل آل الشيخ حهظه اهلل تعاىل

 أنَّ قيل ولو الدنيا، يف معه كانت اليت القو  غري قّو  ُيعَطى أنه على دليل
 وبينه بينه أو املقرب ، خلف من ُيَكلُِّمُه من يسمع ال فإنه يسمع، عامًة امليت

 وسائل من هذا فإن ذلك حنو أو بهدوء، يتكلم(  20) مرت عشرين
  .(3)(واخلرافة الشرك وسائل من أو الباطلة االعتقادات

 ومما يهر، على ذلك:

                                                 

مسلم (، و1338، كتاب اجلنائز، باب امليت يسمع خهق النعال، رقم: )البطاريأخرجه  (1)
 :باب عرض مقعد امليت من اجلنة أو النار عليه رقم ،يف اجلنة وصهة نعيمها وأهلها

العبد إذا وضع )قال:  ×عن أنس رضي اهلل عنه، عن النيب (، ولهظ البطاري: )... 2870)
يف قربه، وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قر، نعاهلم، أتاه ملكان، فأقعداه، فيقوالن 

أشهد أنه عبد اهلل ورسوله، فيقال: انظر ؟ فيقول: ×له: ما كنت تقول يف هذا الرجل حممد 
فرياهما مجيعا، وأما ): ×، قال النيب (إىل مقعدك من النار أبدلك اهلل به مقعدا من اجلنة

فيقول: ال أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: ال دريت وال  -أو املنافق  -الكافر 
حة يسمعها من يليه إال تليت، ثم يضرب مبطرقة من حديد ضربة بني أذنيه، فيصيح صي

 (.الثقلني
 .(3/62) :الهتاوى الكربى البن تيمية (2)
 مل أقف عليه يف كتبه اليت اطلعت عليها. (3)
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ــ النهي الوارد يف أنه ال جيوز الذبح هلل تعاىل مبكان يذبح فيه لغري اهلل 
ذريعة الشرك وإحياء سنة تعاىل، فإن مما علل به هذا النهي أنه سد ل

 عليها:، ومما يهر، املشركني
 به، الشرك وسائل من عنده والدعاء، × الرسول قرب على الرتّددــ 

، ومل (1)ونهاه الرجل هذا على احلسني بن علي أنكر ولذلك إنكاره، فيجب
يكن هذا من هدي السلف الصاحل ال من الصحابة وال من التابعني، 
 :فالواجب االهتما  بهذا، قال الشيخ صاحل الهوزان حهظه اهلل تعاىل

 رضي الّصحابة ألن باطل، فهذا مّيت، وهو الّرسول من االستغهار وطلب)
 وما اخلري، على األمة وأحرص األمة أعلم وهم هذا، يهعلوا مل عنهم اهلل

 بهم نزلت أو شيء، عليهم أشكل إذا × الّرسول قرب إىل يأتون كانوا
 ما الّشدائد، من شّد  أصابتهم أو مطر، احنباس أو قحط، أصابهم أو نازلة،
 اهلل، من يطُلبون وإمنا ،× الّرسول قرب إىل يأتون املهّضلة القرون كانت
 منه طلبوا × الّرسول َقرابة من أو الصالح أهل من أحٌد فيهم كان وإذا
 عبد بن العّباس مع عنه اهلل رضي عمر فعل كما هلم، اهلل يدعَو أن

 رضي عمر قال واستسقْوا، املطر احنبس َلّما -× الّرسول عّم -املّطلب
 -حيًّا كان أْن يو : يعين (فتسقينا بنبّيك إليك نتوّسل كنا إّنا اللهم): عنه اهلل

 يا اد، فاسقنا، نبّينا بعّم إليك نتوّسل وإّنا) والسال ، الّصال  عليه
 قرب إىل يأتون كانوا ما عنهم، اهلل رضي الّصحابة عمل هذا .(2)(عّباس

                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
 تقد  خترجيه. (2)
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 ،بينهم موجود حّي العباس ألّن العّباس إىل عَدلوا بل ،× الّرسول
 يقدر، ال وامليت واالستغهار، الدعاء على يقدر واحلي مّيت، × والّرسول

 أبي بن معاوية وكذلك، القلب مّيت فهو وامليت احلي بني يهّرق مل ومن
 يدعَو أن اجُلَرشي يزيد أبي من طلب استسقى، َلّما عنه اهلل رضي سهيان

 كانوا ما األمة، وأعلم األمة أفقُه وهم الّصحابة، عمل هذا ،(1)فدعا اهلل
 قرب إىل يأتون سهر من قِدموا إذا كانوا وإمنا × الّرسول قرب إىل يأتون

 كانوا ما ينصرفون، ثم × الّرسول على والسال  للّزيار  × الّرسول
 يطُلبون أو الّشهاعة، × الّرسول من يطُلبون أو القرب، عند ويدعون يأتون

 .(2) (الّشرك وسائل من ألّنه جيوز، ال هذا ،موته بعد االستغهار منه
 :عليهاومما يهر،  

 الكعبة بأستار التعلق أماــ قال الشيخ صاحل آل الشيخ حهظه اهلل تعاىل )
 اعتقد إذا األصغر الشرك من ويكون الشرك، وسائل من فهذا: الربكة رجاء

 أمره ترفع الكعبة أن اعتقد إذا أما مطلوبه، لتحقيق سبب التربك ذلك أن
 هلا يكون الكعبة وأن اهلل، عند قدره عظم ذلك فعل إذا أنه أو اهلل، إىل

 - اهلل إىل الوسائل اختاذ فيها اليت االعتقادات تلك حنو أو اهلل، عند شهاعة
 وهلذا أكرب؛ شركا يكون - النحو هذا على - التربك هذا فإن وعال، جل

 بالكعبة، أو احلرا ، املسجد حبيطان التمسح إن: العلم أهل من كثري يقول
 بل األكرب، الشرك وسائل من هو بركتها، رجاء وحنوها إبراهيم، مبقا  أو

                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
 .(2/126) :إعانة املستهيد بشرح كتاب التوحيد (2)
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 - إبراهيم بن حممد الشيخ اإلما  ذلك قرر كما األصغر، الشرك من هو
 .(1)( اهلل رمحه

 االستعانة :ومما يهر، على ذلك: ما قاله الشيخ صاحل آل الشيخ كذلك 
 الشرك، وسائل من وسيلة مسلمني غري أ  مسلمني أكانوا سواء باجلن

 ال أنه العلم أهل عند املتقرر فمن وهلذا اإلعانة؛ طلب: معناها واالستعانة
 - عليهم اهلل رضوان - الصحابة ألن اجلن؛ مسلمي من اإلعانة طلب جيوز

 .(2)تعينهم وأن اجلن، ختدمهم أن أوىل وهم منهم، ذلك يطلبوا مل
 :ومما يهر، عليها 

ــ االعتقاد بأن الدعاء عند القبور له مزية خاصة يف اإلجابة، وهذا االعتقاد 
باطل وال جر  يف بطالنه، وبعضهم وصلت به احلال إىل تهضيل الدعاء 

قرب معروف ترياق  ، ويقول بعضهم:ا على الدعاء يف بيوت اهلل تعاىلفيه
بإمجا، أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل، ولذلك ، وهذا االعتقاد باطل جمرب

  فاحلق عند أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل أنه ال جيوز أن يذهب إىل املقرب
، هذا ال جيوز مطلقا، نعم، هو لن يدعو بقصد الدعاء لنهسه عند القبور

، ولكن ومع هذا و اهلل تعاىل عند صاحب هذا القرب، بل يدعصاحب القرب
، فتجويز ئل الشرك األكرب فالواجب منع ذلكن وسافهو بدعة ووسيلة م

، وهو دعاء أصحاب القبور الشرك األكربهذا األمر يهضي إىل الوقو، يف 

                                                 

 .610ص: التمهيد لشرح كتاب التوحيد  (1)
 .615ص: التمهيد لشرح كتاب التوحيد  (2)
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ما أفضى إىل الشرك األكرب ، واملتقرر أن االستغاثة بهم من دون اهلل تعاىلو
 .فممنو،، واهلل أعلم

 :ومما يهر، عليها 
قد تقرر النهي ، ود غروبهاصال  عند طلو، الشمس وعنــ النهي عن ال

تبهة الكهار يف ، والعلة يف ذلك سد ذريعة مشباألحاديث الصحيحة
، قال عليه لذريعة الوقو، يف الشرك حر  ذلك ، فسداعباداتهم الوثنية

، ثم صل صال  الصبح) :الصال  والسال  يف حديث عمرو بن عبسة
حني تطلع  عن الصال  حتى تطلع الشمس حتى ترتهع ، فإنها تطلع أمسك

 .(1)(بني قري شيطان وحينئذ يسجد هلا الكهار .. احلديث
 :روعها كذلكومن ف 

 تربة على السجود حكم عن تعاىل اهلل حهظه صاحل الشيخ سئلــ لقد 
 وطهارته؟ الرتاب ذلك قدسية اعتقاد مع تعاىل اهلل إىل قربة األولياء

 منه املقصود كان إن الولي تربة املسما  الرتبة على السجود) :فأجاب 
 املقصود كان وإن ،أكرب شرك فهذا الولي إىل والتقرب الرتبة بهذه التربك

 عليها السجود يف وأن ،الرتبة هذه فضيلة اعتقاد مع تعاىل اهلل إىل التقرب
 املسجد يف املقدسة األرض يف تعاىل اهلل جعلها اليت كالهضيلة فضيلة
 وقول ،الدين يف ابتدا، فهذا األقصى واملسجد ،النبوي واملسجد ،احلرا 
 وسائل من ووسيلة ،اهلل به يأذن مل دين وشر، ،علم بال تعاىل اهلل على

 املشاعر غري غريها على خاصة البقا، من لبقعة جيعل مل اهلل ألن الشرك
                                                 

 ( يف صال  املسافرين، باب إسال  عمرو بن عبسة.832) :رقمأخرجه مسلم ب(1)
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 لنا يشر، مل املساجد وهذه املشاعر هذه وحتى الثالثة واملساجد ،املقدسة
 هذه يف والصال  ،العتيق بيته حج لنا وإمنا عليها لنسجد منها تربٍة أخذ

، خاصية وال قدسية له فليس األرض بقا، من عداها وما ،الثالثة املساجد
 بقعة خيصص ومل ،(1)(وطهورًا مسجدًا األرض لي وجعلت) ×: قال وقد
 ومن، يعلمون ال الذين افرتاء من هذا وإمنا ،تربة دون تربة وال ،بقعة دون

 وليس ،اهلل به يأذن مل ما للناس يشرعون الذين واملبطلني الدجالني تضليل
 النيب قال كما أصحابه على مردود عمل هو و، الشر، يف أصل العمل هلذا
 .(3()2)(رد فهو أمرنا عليه ليس عماًل عمل من) ×:

 ومن الهرو،:
ــ لقد حكم أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل ببدعية التربك بذوات الصاحلني، 

 به، باملتربك الهتنة معه تؤمن ال الصاحلني بذوات التربك أنوال شك 
 جعل ألنه أيضًا؛ للمتربك فتنة أنه، ووالكرب الرياء ويورثه نهسه، فتعجبه

 ما به املتربك يف فجعل اهلل، بغري التعلق يف يوقعه وهذا بسبب، ليس ما سببا
 لذريعة سدًا فيمنع الشرك، وسائل من بالذوات التربك أن، وفيه ليس

 .الشرك
 ومن الهرو، على هذه القاعد  الطيبة: 

                                                 

ويف املساجد، باب قول النيب (، 335رقم: )يف التيمم، باب التيمم، أخرجه البطاري  (1)
: ×ويف اجلهاد، باب قول النيب (، 438رقم: )، (جعلت لي األرض مسجدا وطهورا) :×

 .( يف املساجد يف فاوحته521) :رقمب، ومسلم (أحلت لكم الغنائم)
 تقد  خترجيه. (2)
 مل أقف على عزوه.(3)
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ــ ما ورد يف النهي عن إتيان الكهان والعرافني والسحر ، فإن ااجميء هلم 
من أتى عرافا فسأله مل تقبل ) ×:حمر  التحريم القطعي األكيد، قال النيب 

من أتى كاهنا أو ) :وقال عليه الصال  والسال  ،(1) (له الصال  أربعني يوما
وملا  ،(2)×( عرافا فسأله عن شيء فصدقه، فقد كهر مبا أنزل على حممد

قال له حكيم بن حزا  رضي اهلل تعاىل عنه: وإن منا قوما يأتون الكهان؟ 
وكل هذا من باب سد ذريعة الشرك، ألن هذه الطائهة  ،(3)(فال تأتهم) :قال

هلل تعاىل من الذبح التالهة امللعونة ال ختلو أن تأمر من يأتيها بالتقرب لغري ا
، فطريق إتيانهم طريق مملوء باألمور ياطني واالستعاذ  واالستعانة بهمللش

، وكل طريق يهضي إىل الوقو، يف ملطاطر العقديةوحمهوف با ،الشركية
 .الشرك األكرب فهو ممنو، املنع الشديد األكيد

 ومما يهر، عليها: 
 قال، (4)(يستغاث باهلل تعاىلإنه ال يستغاث بي وإمنا ) ×:ــ يف قول النيب 

 ال أنه على النص فيه) :للحديث ذكره بعد حسن بن الرمحن عبد الشيخ

                                                 

 .(2230، كتاب اآلداب، باب وحريم الكهانة، رقم: )مسلمأخرجه  (1)
 :رقم هابن ماج( يف الطهار ، باب يف كراهية إتيان احلائض، و135) :رقمرواه الرتمذي ب (2)
 .1/259 :( يف الطهار ، باب النهي عن إتيان احلائض، والدارمي639)
ال نعرف هذا احلديث إال من حديث حكيم األثر  عن أبي متيمة اهلجيمي )قال الرتمذي:  

 (.عن أبي هرير 
 .(537، كتاب اآلداب، باب وحريم الكال  يف الصال ، رقم: )مسلمأخرجه  (3)
 (.22706) :، رقم(37/380) :أمحدرواه  (4)
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 يف اللهظ هذا يستعمل أن × النيب كره، ودونه مبن وال × بالنيب يستغاث
 لذرائع وسدا ،التوحيد جلناب محاية حياته، يف عليه يقدر مما كان وإن حقه،

 األقوال يف الشرك وسائل من لألمة ووحذيرا ،لربه وتواضعا وأدبا ،الشرك
 أن جيوز فكيف حياته، يف × عليه يقدر فيما هذا كان فإذا واألفعال،
 .(1) (وفاته بعد به يستغاث

 هذه استنكر × والنيب) :وقال الشيخ صاحل الهوزان حهظه اهلل تعاىل 
 أن مع (،وجّل عّز باهلل ُيستغاث وإمنا بي، يستغاث ال إنه): فقال اللهظة،
 ،شّره من املسلمني ُيغيث وأن ،املنافق هذا َيْرَد، أن على قادرًا × الرسول

 عليه، يقدر فيما × بالرسول استغاثة ألنه اجلائز ، االستغاثة من هذا بلى،
 يرتكوا أن للمسلمني وتعليمًا وتعاىل، سبحانه اهلل مع تأدُّبًا الرسول لكن

 األصل، يف جائز  كانت وإن وجّل، عّز اهلل مع أدب سوء فيها اليت األلهاظ
 ُيَتَطرَّق لئال الذرائع وسّد التعليم باب من وهذا (بي ُيستغاث ال إنه): فقال
 شيء من منع × فالرسول املمنوعة، االستغاثة إىل اجلائز  االستغاثة من

 عند الصال  من منع ما مثل جائز، غري شيء إىل ُيهضي أن خوفًا جائز
 اهلل، إالَّ يدعو ال والداعي املصلي كان وإن القبور، عند والدعاء القبور،

 هنا؛ كذلك الشرك، وسائل من وسيلة هذا لكن هلل، إالَّ يصلِّي وال
 يتجّنبوا أن للمسلمني، وتعليمُا للذرائع، سدًّا اللهظة هذه أنكر فالرسول

                                                                                                                        

إسناده ضعيف لضعف عبد اهلل بن هليعة، وإلبها  الراوي عن قال شعيب األرنؤوط: ) 
 .(عباد 

 .(179فتح ااجميد شرح كتاب التوحيد ص:  (1)
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 عليه، يقدر فيما به االستغاثة أنكر الرسول كان فإذا، الالئقة غري األلهاظ
 وكيف وتعاىل؟ سبحانه اهلل إالَّ عليه يقدر ال فيما به باالستغاثة فكيف

 من منع × الرسول كان وإذا، إنكارًا أشد هذا باألموات؟ باالستغاثة
 وفاته بعد به االستغاثةبف فكي اهلل، مع تأدُّبًا حياته يف به اجلائز  االستغاثة

 .(1)(وحمّر  ممنو، أمر هذا الناس؟ من دونه هو مبن باالستغاثة وكيف ؟×
 ومن الهرو، كذلك:

ــ العكوف عند القبور الليالي ذوات العدد، هذا من وسائل الشرك، وهو 
حال أهل األوثان يف األمم املاضية كما قال تعاىل إبراهيم عليه السال  أنه 

وقال تعاىل عن قو  موسى  ،(2)چھ  ھ  ھ    ے           ے  ۓ  ۓچ :قال لقومه

على فالعكوف  ،(3)چٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀچ :ملا عربوا البحر
، أو ورمبا يصحبون معهم بعض املأكوالت، القبور واملكوث الطويل عندها

، كل ذلك من احملدثات لقبوربعض الصدقات خيرجونها على ااجماورين ل
د  األمة، فإن نهايتها عبا واملنكرات العظيمة اخلطري  اليت هلا أثرها السيئ يف

ون ، فسدا لذريعة الوقو، يف الشرك فيكهذه القبور من دون اهلل تعاىل
، ألن املتقرر أن كل ذريعة تهضي إىل الشرك املكث الطويل عند القبور حمر 

 وز.األكرب فإنها ال جت

                                                 

 .(1/201) :إعانة املستهيد بشرح كتاب التوحيد (1)
 .52األنبياء:  (2)
 .138األعراف:  (3)
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قال الشيخ صاحل الهوزان حهظه اهلل تعاىل يف مسألة تكرار الزيار   
 عيدًا، اختاذه من عنده، واجللوس زيارته، وتكرار) :القربوالعكوف عند 

 أعيادًا الصاحلني قبور يتطذون اجلاهلية فأهل الشرك، إىل يؤول وهو
 البدوي قرب عند حاصل اآلن هو كما عندها، ويعكهون حوهلا جيتمعون
 ويذحبون اخليا ، وينصبون وجيلسون مكان، كل من الزوار يأتيه وغريه،
. اجلاهلية دين من وهذا غريه، أو البدوي قرب عند األيا ، ويقيمون الذبائح

 فكيف عليه، والرتدد حوله االجتما، عن منهيًا × الرسول قرب كان وإذا
 .(1) (الشرك وسائل من وسيلة هذا ألن غريه؟ بقرب

 ومن الهرو،: 
وتتبع حمال نزوهلم وصالتهم وإقامتهم وحنو ذلك،  ،ــ إحياء آثار السابقني

وقد عدها الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل تعاىل من مجلة أمور 
 بآثار التََّبُرُك) :، فقال رمحه اهلل تعاىلهلية اليت جاء اإلسال  مبطالهتهااجلا

 حلكيم قيل كما بذلك، يده وحت كانت من وافتطار النَّدو ، كدار املعظَّمني،
وعلق  .(2)(التقوى إال املكار  ذهبت: فقال  قريش؟ مكرمة بعت: حزا  بن

 املعظمني آثار تعظيم: )عليها الشيخ صاحل الهوزان حهظه اهلل تعاىل بقوله
 وترمم اآلثار هذه ُتحيا بأن الرؤساء، من أو ،امللوك من أو ،العلماء من

 اجلاهلية؛ دين من وهذا الشرك، وسائل من وسيلة العمل فهذا وتصان،
 ما آباءكم إن: - الشيطان هلم يقول أو - ويقولون بعد فيما جيل يأتي ألنه

                                                 

 .(1/318) :إعانة املستهيد بشرح كتاب التوحيد (1)
 .21ص: مسائل اجلاهلية  (2)
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 اهلل؛ دون من فيعبدونها خريًا، وفيها بركة فيها ألن إال اآلثار بهذه احتهظوا
 ملا نوح قو  مع الشيطان فعل كما األسباب، هلم هيأ األول اجليل ألن

 فهم العباد ، على النشاط فيهم تبعث أن ألجل الصاحلني بتصوير أمرهم
 من وهذا فعبدوها، ُجّهال جيل جاء ولكن صاحلة، بنية الشيء هذا أّسسوا

 عليها وحيافظون العظماء، آثار يعظمون الذين هم اجلاهلية،ل فع
وإننا لنشكو  .(1)(البعيد املدى على ولو اهلل دون من تعبد ثم ويصونونها،

إىل اهلل تعاىل تلك اهليئات اليت تعمل ليل نهار على البحث عن القبور 
لناس باسم السياحة وإحياء واملدن القدمية واآلثار القدمية حتى تظهرها ل

، وهذا كله من الشر الذي ال خري فيه، فسدا لذريعة الوقو، يف الرتاث
مر أنه أمر بقطع شجر  ، وقد ثبت عن عالشرك ولو على املدى البعيد مينع

، وقد أنكر كثري من الصحابة على ابن عمر رضي بايع عندها× كان النيب 
أو تغوط  ،أو نا  فيها ،واليت نزل فيها ×اهلل تعاىل عنهما تتبعه آلثار النيب 

، وقد أحسنت الدولة السعودية باب املوافقة ال بالقصد والتعينيمن  ،فيها
يف إزالة كثري من هذه املشاهد واملساجد اليت زادها اهلل تعاىل شرفا ورفعة 

بنيت على بعض آثار األنبياء، وهذا كله من باب سد الذريعة اليت توقع يف 
 ، واهلل املوفق واهلادي .براثن الشرك

 ومن الهرو،: 
 مدخل أعتاب تقبيل حير ) :ــ قال أصحاب الهضيلة يف اللجنة الدائمة

 اهلل لغري اخلضو، من فيه ملا واملقصور  وغريهما زينب والسيد  احلسني
                                                 

 .238ص: شرح مسائل اجلاهلية  (1)
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 وسائل من ذلك وألن اهلل، يشرعه مل تعظيما واألموات اجلمادات وتعظيم
 أما ،وجاههم حقهم أو بذواتهم التوسل وهكذا ،القبور بأصحاب الشرك
ې  ې  ې  ى  چ: سبحانه اهلل لقول أكرب؛ شرك فهو منهم والعون املدد طلب

 عز وقوله، (1)چۈئ         ۈئ  ېئ   ېئ  ۆئۇئ  ۇئ  ۆئ ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ 
ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ    ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ : وجل

  ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳک  ک   ک  ک  گ   گ  گ   گ     ڳ  ڳ  ڳ

 .(3()2) چں  ڻ  ڻ       ڻ
اتضحت معاملها وبانت لك مرامسها، فاشدد يديك  ولعل هذه القاعد  قد 

من ، فإن باب سد الذرائع يف الشريعة له أهميته يف الوقاية بإذن هلل تعاىل بها
 ، واهلل املوفق واهلادي.الوقو، يف األمور املنهي عنها

 القاعدة السابعة عشرة:

 ) كل ما وصفه الشرع بأنه شرك ومل يبلغ إىل رتبة الشرك األكرب فهو شرك أصغر (
 تعاىل أن الشرك الوارد يف األدلة املتقرر عند أهل العلم رمحهم اهلل :أقول

 ينقسم إىل قسمني:
، وفرقوا بينهما بأن الشرك األكرب ناقل عن ــ إىل شرك أكرب وشرك أصغر

دي املطلق يف ، وبأن األكرب موجب للطلود األبخبالف الشرك األصغر امللة
ت املغهر  يف حق ما النار خبالف األصغر، وبأن األكرب ال يدخل يف حيز

                                                 

  .117املؤمنون:  (1)
 .14-13فاطر:  (2)
 .(1/406) :1فتاوى اللجنة الدائمة (3)
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، والقول الثاني: ف األصغر على قول عند أهل العلم، خباليهمصرا عل
 يبيح الد  واملال خبالف ، وبأن األكربى األصغر ال يدخل يف حيز املغهر حت

،   والبغضاء املطلقة خبالف األصغر، وبأن األكرب موجب للعداواألصغر
 ال  معرفا باأللف وال وبأن الشرك األكرب يف األعم األغلب ما يرد يف األدلة

بدون األلف والال ، وبأن  ر الذي يرد عاد  يف األدلة منكراخبالف األصغ
 ،وال يصلى عليه ،وال يكهن ،من مات على الشرك األكرب فإنه ال يغسل

، خبالف ، وال يورثوال يدفن يف مقابر املسلمني ،وال يدعى له بالرمحة
اهلل تعاىل أن ، وقرر أهل العلم رمحهم ، ولكن هذا باعتبار األصلاألصغر

الشرك األصغر قد يكون أكرب باعتبار حال فاعله وحال اعتقاده حال فعله، 
يف ولقد اختلف أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل  ،كما سيأتي بيانه بأمر اهلل تعاىل

: هو كل وسيلة للشرك ، فمنهم من أطلق فقالحقيقة الشرك األصغر
ل ب :، وقال بعضهمأصغروسيلة للشرك األكرب فهو شرك ، فما كان األكرب

جة الشرك األكرب ، ومل يبلغ إىل درهو كل ذنب وصهه الشر، بأنه شرك
، فالشرك ل، وما اعتمدناه يف القاعد  مبين على هذا القواملطرج عن امللة

 األصغر ال بد فيه من أمرين: 
 .أن يشهد الدليل عليه بأنه من الشرك األول:

وهذا هو األقرب يف هذه  ،األكرب ن ال يبلغ إىل رتبة الشرك: أوالثاني 
، فقال اىل قد وصهه الشر، بأنه من الشركاحللق بغري اهلل تع املسألة، فمثال:
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ولكن العلماء  ،(1)(أشرك :أو قال (،لف بغري اهلل فقد كهرمن ح) ×:النيب 
بغري اهلل تعاىل من الشرك رمحهم اهلل تعاىل يقولون: إن األصل أن احللف 

اليت  من الشرك األكرب على ما يأتي تهصيله يف القاعد ، وقد يكون األصغر
عظيم يوصف بأنه ، فاحللف بغري اهلل تعاىل بدون تبعد هذه إن شاء اهلل تعاىل

ما ، والشرك، ومل يبلغ رتبة الشرك األكرب ، ألن الدليل أنه منشرك أصغر
 .كان كذلك فهو من الشرك األصغر

 :، وذلك يف قولهمن الشركبأنها الطري   ×وصف النيب  ومثال آخر: 
ولكن العلماء رمحهم اهلل تعاىل يقولون:  ،(2)(الطري  شرك، الطري  شرك)

، إال إن صاحبها اعتقاد أن  تربية الشرك األكرب يف األصالةإىل إنها ال تبلغ
ي جيلب اخلري أو يدفع الشر بذاته، فهنا تكون شركا هذا املتطري به هو الذ

ومل  ها شرك أصغر ألن الدليل وصهها بأنها شرك، فالطري  موصوفة بأنأكرب
 تبلغ إىل رتبة الشرك األكرب.

، فقال عليه الصال  وصهه بأنه شرك× ومثال ثالث: الرياء ، فإن النيب  
 :فسئل عنه فقال (،أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر) :والسال 

                                                 

( يف األميان والنذور، باب ما جاء يف كراهية احللف بغري 1535) :رقمبالرتمذي رواه  (1)
 .(5346): املسند أمحد يفاهلل، و

 .(هذا حديث حسن)قال الرتمذي: 
( يف 1614) :رقمب( يف الطب، باب يف الطري ، والرتمذي 3910) :رقمبرواه أبو داود  (2)

 .ري، باب ما جاء يف الطري الس
 (.هذا حديث حسن صحيح)قال الرتمذي: 
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وتعاىل: أنا أغنى قال اهلل تبارك ) :وقال عليه الصال  والسال  ،(1) (الرياء)
الشركاء عن الشرك، من عمل عمال أشرك معي فيه غريي تركته 

، ري الرياء إىل رتبة الشرك األكربوال يبلغ الرياء ــ أعين يس ،(2)(وشركه
، ألن الدليل وصهه بأنه من كون يسري الرياء من الشرك األصغرفلذلك ي

، فهو شرك أصغرومل يبلغ إىل رتبة الشرك األكرب، وما كان كذلك  الشرك
ي تهصيلة يف ولكن الرياء قد يكون شركا أكرب باعتبار النية على ما يأت

 القاعد  اليت تلي هذ.
وذلك ، األصل فيها أنها من الشرك األصغرالتمائم ، فإن  ومثال رابع: 

، وما كان ، ومل تبلغ إىل رتبة الشرك األكربألن الدليل وصهها بأنها شرك
 .تكون شركا أكرب على ما يأتي تهصيله ، وقدكذلك فهو شرك أصغر

ما شاء اهلل وشئت،  :لوال اهلل وفالن، وقول :قول القائل :ومثال خامس 
ىل حبرف العطف فيما هو  تعاوحنوها مما يكون فيه قرن غري اهلل تعاىل باهلل

، فإن الدليل وصف هذه األقوال بأنها شرك،كما يف حديث من خصائصه
: ما شاء وسبب ذلك أنهم يقولون ،(3) (احلديثإنكم تشركون .. ) :قتيلة

ما شاء اهلل  :، وملا قال له رجل: ورب الكعبة، ويقولوناهلل وشاء حممد
                                                 

ابن أبي و( 4135) :البغوي يف شرح السنة(، و23630) :، رقم(39/39) :أمحدرواه  (1)
 .(937) :ابن خزمية(، و2/481) :شيبة

 ( يف الزهد، باب من أشرك يف عمله غري اهلل.2985) :أخرجه مسلم رقم (2)
، كتاب ابن ماجه(، و3773باب احللف، رقم: )كتاب األميان والنذور،  رواه النساء (3)

 (.2118الكهارات، باب النهي أن يقال ما شاء اهلل وشئت،  رقم: )
 قال األلباني: )صحيح(.
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هذه األقوال ف ،(1) (، قل ما شاء اهلل وحدهأجعلتين هلل ندا) :وشئت، قال له
، وال تبلغ بالنظر يف ذاتها إىل أن تكون شركا أكرب، وصهت بأنها من الشرك

، وقد تكون يف بعض أحيانها كذلك فهو من قبيل الشرك األصغرن وما كا
 ب التهصيل اآلتي بأمر اهلل تعاىل.من األكرب على حس

ومثال سادس: نسبة النعمة إىل األنواء، وهي منازل النجو ، فإن هذه  
النسبة قد وصهها الشار، بأنها شرك، ولكنها ال تبلغ إىل رتبة الشرك 
األكرب، وقد تكون شركا باعتبار ما يقو  يف قلب قائلها من النية والقصد، 

من املهم أن حقيقة الشرك األصغر هو كل معصية وصهها الشار، بأنها 
بأن كل وسيلة  :، وأما قول من قاللشرك ومل تبلغ رتبة الشرك األكربا

أمور كثري وصهها الشر،  ، فإنه يشكل عليهأصغر للشرك األكرب فهي شرك
توصف بأنها من ، وهي من وسائل الشرك األكرب ولكنها ال بالتحريم

ورفعها فوق  ،والكتابة عليها ،، وجتصيصهاالشرك، كالبناء على القبور
لشرب، وإسراج املقابر، وحنوها، فهذه توصف بأنها حمر  فقط، ولكنها ال ا

، فاألسلم واألضبط أن نقول: إن مع أنها وسائل له ،تكون من الشرك
ومل يبلغ إىل رتبة الشرك  الشرك األصغر هو ما وصهه الدليل بأنه شرك

ذلك ، وشرك من شروط احلكم عليه بأنه شرك، فوصف الذنب بأنه األكرب
، ليس كل حرا  ال بد وأن يكون شركا، فالتحريم ال يستلز  الشرك ألن

أحد من أهل السنة، ولكن كل شرك فهو حرا ، فوصف  هذا ال يقوله
، ولكن وصف الشيء الشيء بأنه حمر ، ال يلز  منه أن يوصف بأنه شرك

                                                 

 (.10758) :، رقم(362/  9) ، كتاب عمل اليو  واليلة،السنن الكربى للنسائي (1)
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 ، فليس كل شيء يهضي إىل الشركأنه شرك يلز  منه وصهه بأنه حمر ب
، بل ال بد من شرط ن يكون موصوفا بأنه شرك أصغر، الاألكرب ال بد وأ

ووصهته األدلة بأنه شرك،  ، وهو أن نقول:لشرطآخر عالو  على هذا ا
 واهلل أعلم.

ـ أي يف  ضابطه يف اختلهوا) :قال الشيخ صاحل آل الشيخ حهظه اهلل تعاىل 
 غري دعو  هو األكرب الشرك أّن على اتهاقهم مع ضابط الشرك األصغر ـ

 خصائصه من هو فيما ِندًّا هلل ُيْجَعَل أْن أو اهلل، غري عباد  هو معه، اهلل
 اختلهوا يف مبا السائل إوحاف .العباد  استحقاق يعين العباد ؛ وأعظمها ،×
 القول :ضبطه ويف العلم أهل عند أقوال على تعريهه يف األصغر الشرك يف

 للشرك وسيلة يكون عمل أو شرك كل هو األصغر الشرك إنَّ: األول
 وقد أصغر، شركًا فيكون األكرب الّشرك إىل وطريقًا وسيلة كان فما األكرب،

 يف السعدي الرمحن عبد الشيخ منهم العلم أهل من عدد ذلك إىل حنا
 الدعو ، أئمة عامة قول وهو: الثاني والقول ،التوحيد كتاب على حاشيته
 إليه، يذهبون أنه اهلل رمحهم تيمية وابن القيم ابن صنيع من ُيْهَهْم وكذلك

 عباد  درجة يبلغ ومل شركًا الشار، مسَّاُه ذنب كل األصغر الشرك أنَّ هو
- والثاني األول بني والهرق، األكرب الشرك درجة يبلغ مل يعين اهلل؛ غري
 للشرك وسيلًة تكون أعمال هناك أنَّ -والثاني األول التعريف بني يعين

 شرك، أنها على العلماء يتهق ومل شرك أنها الشار، عليه يطلق ومل األكرب
 إىل وسيلة هذا القبور على القباب بناء مثال، كثري  األكرب الشرك فوسائل
 ،إليهم ُيَتَقَرَب وأن ،فيهم ُيعَتَقَد أن وإىل األموات تعظيم إىل ووسيلة الشرك
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 وحنو قبورهم عند ُيعبدوا أن يعين ذلك؛ وحنو قبورهم عند َدُيَتَعّب أن أو
 األكرب الشرك إىل وسيلة هو اجلهة هذه من القبور على القباب فبناء ذلك،
 كونه مع أصغر شركًا يعدُّوُه مل املتقدمني العلم أهل من أحد يسّمه مل لكن

 أو ذنب كل هو األصغر الشرك من أنَّ لك ذكرته ما هو فاألضبط، وسيلة
. (1)(األكرب الشرك درجة تبلغ ومل الدليل يف شركًا الشار، مّساها معصية
 كالمه.

 فبان لك إن شاء اهلل تعاىل ما نريد إثباته يف هذه القاعد ، واهلل أعلم. 
 القاعدة الثامنة عشرة: 

  )يكون الشرك األصغر شركا أكرب إن حتققت فيه

 غري اهلل باهلل فيما هو من خصائصه( مساواة 
 أقول: نعم، وعلى ذلك أمثلة: 

، ولكنها تكون من قلنا سابقا إنها من الشرك األصغرالتميمة،  األول:
رد سبب فقط جللب اخلري ودفع الشر، فإن األصغر إذا اعتقد فيها أنها جم

، وأما إن اعتقد اعتقد أنها جمرد سبب فقط، فهي من قبيل الشرك األصغر
هذا أنها هي اليت جتلب اخلري بذاتها أو تدفع الشر بذاتها فهي هذه احلال مع 

، ر إىل كونها شركا أكرباالعتقاد فإن التمائم تنقلب من كونها شركا أصغ
، قال الشيخ صاحل اهلل تعاىل يف التصريف والتدبري ألنه سوى بينها وبني

 األصغر الشرك أصناف كل أن وهو: تنبيه)وهنا  :الهوزان حهظه اهلل تعاىل
 أو احللقة لبس أن: فاألصل: فعلها من حال حبسب أكرب شركا تكون قد

                                                 

 مل أقف عليه. (1)
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 وحنو وشئت، اهلل شاء ما: وقول اهلل، بغري واحللف التمائم، وتعليق ،اخليط
 الشرك من أنها: فيها األصل األقوال أو االعتقادات، أو األعمال، من ذلك

 اعتقد إن: يعين صاحبها، حال حبسب أكرب شركا تكون قد لكن األصغر،
 أنها اعتقد وإذا أكرب، شرك فهذا: بنهسها تؤثر أنها مثال واخليط احللقة يف

 بنهسها، املرض فتدفع بنهسها، الضرر وتدفع بنهسها تؤثر لكن سببا ليست
 فإذا ،بنهسها العني ترفع أو بنهسها، املرض ترفع أو بنهسها، العني وتدفع
 األكرب؛ الشرك يف وقع فقد بنهسها مؤثر  هي بل أسبابا ليست أنها اعتقد
 .(1) (وعال جل - اهلل مع ألشياء الكون هذا يف التصرف جعل ألنه

املثال الثاني: إن اعتقد أن هذه النجو  أو منزل هذه النجو  جمرد سبب  
أو هبوب الرياح وحنوها، إن  ،لنزول اخلري يف األرض فقط، كنزل املطر

اعتقد أنها جمرد سبب، وأن اهلل تعاىل هو الهاعل اخلالق املقدر املدبر 
، ولكن إن اعتقد أنها اد من الشرك األصغر، فهذا االعتقاملتصرف حقيقة

 ، فهذا، وهي اليت تدبر هذا األمر بنهسهاوهي الهاعلة بذاتها ،هي اخلالقة
ألنهم سووا فيه غري اهلل  ،االعتقاد يقلب ما كان شركا أصغر إىل شرك أكرب

وهي هذه النجو  ــ باهلل تعاىل فيما هو من خصائصه، فإن من  - تعاىل
ريف ألمور خيتص بها اهلل تعاىل اخللق وامللك والتدبري والتصاألمور اليت 

أكرب ، فانظر كيف انقلب الشرك األصغر إىل شرك هذا الكون على احلقيقة
 باعتبار حال اعتقاد الهاعل.

                                                 

 .95ص: التمهيد لشرح كتاب التوحيد  (1)
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اك صور منه ، ولكن هن، فإنه يسريه من الشرك األكرباملثال الثالث: الرياء 
 الدين، يف الدخوليف أصل ، فإن كان الرياء تكون من الشرك األكرب

صور الرياء  ومن، أكرب شرًكا يعترب فهذا رياء، الدين يف دخوله فأساس
 الشرك من فهذا كهر تركها اليت باألعمال يرائي أن الذي يكون شركا أكرب:

 إذا وكذلك كهر، فهو رياء غري من تركت إذا األعمال هذه ألن األكرب؛
 كالصال  ،عدٌ  الرياء مع فعمُلها تركها، فكأنه باطلة فهي الرياء مع فعلها

 فإنه رياًء فعلها وإذا يكهر، فإنه كساًل الصال  ترك إذا فاإلنسان ،املهروضة
، وليس املراد بهذه الصور  رياء ونوعه حكًما الرتك التكهري وعلة يكهر،

وقو، الرياء يف صال  واحد ، وإمنا املراد أن يكون هذا هو ديدنه، ومن 
 من مههو  وهذا الكمية، باعتبار الرياء أعماله على الغالب يكون أنذلك: 
 الشرك من الرياء يسري يعد إنه حيث خمالهة؛ مههو  اهلل رمحه القيم ابن كال 

 وهذا الرياء، أعماله غالب كان إذا وهذا األكرب، من كثريه فأصبح األصغر،
صار من  الصور، فالرياء يف هذه علماني أو منافق من إال غالًبا يصدر ال

، وما أراد بأعماله وجه اهلل الشرك األكرب، ألنه صرف النية عن اهلل تعاىل
، ويبقى يسري الرياء يف بعض راد أمورا أخرى من املدح والثناءوإمنا أ ،تعاىل

 ذي حيكم له بأنه من الشرك األصغر.األعمال هو ال
اعتقد أن ما تربك املثال الرابع: التربك البدعي، فإنه من الشرك األصغر إن  

به سبب للربكة فقط، وأن اهلل تعاىل هو واضع الربكة ومقدرها وخالقها، 
، ولكن هذا الشرك ، فهذا شرك أصغرولكن هذا الشيء سبب للربكة فقط

األصغر ينقلب إىل كونه شركا أكرب إن اعتقد أن هذا األمر الذي تربك به 
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ته، فهذا االعتقاد شرك بذا وواهب الربكة ،هو واضع الربكة وموجد الربكة
، ألنه سوى هذا الشيء الذي تربك به باهلل تعاىل، فإن اهلل تعاىل هو أكرب

، ومن اعتقد أن خملوقا يهعل ذلك مع اهلل املدبر واملتصرف واخلالق واملقدر
 .تعاىل فقد اختذه ندا هلل تعاىل

، فإنه قربالطواف بال املثال اخلامس: ما قاله أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل يف 
إن كان طوافه هلل تعاىل أي يريد أن يتقرب به إىل اهلل تعاىل ال إىل امليت، 

، فهذا يستحب الطواف بها الطواف بالقرب ولكنه اعتقد أن من األمكنة اليت
، وأما إن طاف متعبدا بطوافه للميت ومتقربا بطوافه إليه، شرك أصغر

 من الشرك األكرب.ومعظما له بهذا الطواف فهذا 
محهم اهلل تعاىل يف مسألة التطري، فإنها املثال السادس: ما قرره أهل السنة ر 

 تعاىل هو الذي يقدر اخلري ، إن كان يعتقد أن اهلليف األصل شرك أصغر
، وأن هذا الشيء الذي الذي جيلب اخلريات ويدفع املضرات، وهو وضده

بهذه احلدود  اد، فهذا االعتقألسباب فقطتطري به ما هو إال جمرد سبب من ا
، وأما إن كان يعتقد أن ما تطري به هو الذي جيلب يف الطري  شرك أصغر

أو يقدر اخلري والشر بذاته، فهذا االعتقاد  ،أو يدفع املضرات ،اخلريات
، فلما وحققت املساوا  والتنديد طري بهذه الصور  من الشرك األكربوالت

تقد ذلك يف الشرك األكرب، الكامل باهلل تعاىل فيما هو من خصائصه وقع مع
فالشرك األصغر يكون شركا أكرب باعتبار اعتقاد صاحبه، فالواجب احلذر 

 .الشديد من ذلك
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، وهو شرك املثال السابع: قول ما شاء اهلل وشئت، هي من الشرك األصغر 
، ولكنها تكون من الشرك األكرب إن اعتقد فيمن قال له األلهاظ األصغر

شيئة الكاملة والقدر  الشاملة االستقاللية عن قدر  اهلل هذا الكال  أن له امل
وأن له حق التدبري مع اهلل  ،وأن له حق التصرف يف هذا الكون ،تعاىل

تعاىل، فإن جعل له املشيئة على هذه الصور  فال جر  أنه عند اجلميع قد 
 .وقع يف الشرك األكرب املطرج عن امللة

 .جيوز ال فهذا شاكًرا مثنًيا فقط اهلل غري إىل النعم أضاف مناملثال الثامن:  
 املسألة الشرك؟ أي من لكن، الشرك من وأنه حكمه العباس أبو بني وقد
 وُموِجد، هلا فاعل بأنه واعتقد املطلوق إىل النعم أضاف إن :تهصيل فيها
 على املطلوق إىل أضافها وأن، الربوبية توحيد يف األكرب الشرك من فهذا
 تكن مل وإن سبًبا، كانت إن األصغر الشرك من فهذا الهاعل واهلل سبب أنها
 شرك بني مجع لكنه األصغر من فهذا الشر،، وال القدر جهة من ال سبًبا

 طيبة الريح كانتوذلك كقوهلم:  ،الشرك يف زياد  فهو مضاعف أصغر
 وبيان وشكًرا ثناًء الريح إىل السالمة حصول فنسب، السالمة لنا فحصلت

 إىل النجا  فنسب، الغرق من فنجونا حاذًقا املالح كانوكقوهلم: ة، منزل
 أو السيار  قائد أن لوال كقول بعض املعاصرين يف زماننا:و، املالح حذاقة
 ما التجار  يف ومثابرته جدُُّه لوال، وكقوهلم: حادث لنا حلصل منتبًها الطائر 
 كان، وكقوهلم: النجاح فحصل قوية املذاكر  كانتوكقوهلم: ، الربح حصل
، كثري ألسنة على جار هو مما ذلك وحنور، النص فحصل متدرًبا اجليش
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ولعل القاعد  اتضحت، وخالصتها أن الشرك األصغر قد يكون شركا 
 أكرب حبسب احلال واالعتقاد، واهلل أعلم.

 القاعدة التاسعة عشرة:

 فكفر أصغر () كل ذنب وصف يف األدلة بأنه كفر ومل يبلغ رتبة الكفر األكرب 

: املتقرر عند أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل أن الكهر الوارد يف األدلة أقول
 ينقسم إىل قسمني:

 ــ إىل كهر أكرب.
امللة خبالف الكهر  ، وفرقوا بينهما بأن الكهر األكرب ناقل عنــ وكهر أصغر

ي املطلق يف النار خبالف دب، وبأن األكرب موجب للطلود األاألصغر
، وبأن األكرب موجب ح الد  واملال خبالف األصغروبأن األكرب يبي ،األصغر
، وبأن الكهر األكرب يف األعم   والبغضاء املطلقة خبالف األصغرللعداو

ر الذي يرد ، خبالف األصغد يف األدلة معرفا باأللف والال األغلب ما ير
 ، وبأن من مات على الكهرعاد  يف األدلة منكرا، بدون األلف والال 

 ،وال يدعى له بالرمحة ،وال يصلى عليه ،وال يكهن ،األكرب فإنه ال يغسل
، إذ علمت هذا ، خبالف األصغروال يورث ،وال يدفن يف مقابر املسلمني
وال يبلغ إىل  ،الكهر الذي يرد يف األدلة منكرا فاعلم أن الكهر األصغر هو

هر ك :تعاىل ، وهو الذي يطلق عليه السلف رمحهم اهللرتبة الكهر األكرب
 منها:، ، وعلى ذلك أمثلةدون كهر



 

 455 

، (1)(ال ترجعوا بعدي كهارا يضرب بعضكم رقاب بعض) ×:ــ قوله 
وال يبلغ إىل رتبة الكهر  ،فالكهر هنا من الكهر األصغر، ألنه ورد منكرا

، فإن قتل النهس بغري حق من أكرب الكبائر عند أهل السنة واجلماعة، األكرب
، ، إال مع االستحالل كما سيأتي بيانهرتبة الكهر األكرب ه ال يبلغ إىلولكن

 ومنها:
 :قيل (،، فإذا أكثر أهلها النساء يكهرنأريت النار) :للنساء ×ــ قوله 

 ،(2)(يكهرن العشري ويكهرن اإلحسان .. احلديث) :أيكهرن باهلل؟ قال
بأنه الكهر األصغر وليس هو الكهر باهلل تعاىل،  ×فالكهر هنا صرح النيب 

 ومنها:، ، واهلل أعلمهر اإلحسان من قبيل الكهر األصغرفكهر العشري وك
 ، أو امرأ  يف دبرها فقد كهر مبا أنزلمن أتى حائضا يف فرجها) ×:ــ قوله 

وال يبلغ إىل رتبة الكهر األكرب،  ،فالكهر هنا كهر منكر ،(3) (×على حممد 
فهو من الكهر األصغر، فمن جامع امرأته يف دبرها أو هي حائض فقد وقع 

 ومنها:، ، واهلل أعلميف الكهر األصغر، فالكهر هنا كهر أصغر ال أكرب
، فالكهر (4)(أميا عبد أبق من مواليه فقد كهر حتى يرجع إليهم) ×:ــ قوله 

                                                 

مسلم يف اإلميان (، و121كتاب العلم، باب اإلنصات للعلماء، رقم: ) ،أخرجه البطاري (1)
 (.65) :رقم ،ال ترجعوا بعد كهارا ×باب بيان معنى قول النيب 

مسلم يف أول كتاب (، و29، كتاب اإلميان، باب كهران العشري، رقم: )البطاريأخرجه  (2)
 (.884) :العيدين رقم

رقم  ه،ابن ماجوتيان احلائض، ( يف الطهار ، باب يف كراهية إ135) :رقم، الرتمذيرواه  (3)
 .( يف الطهار ، باب النهي عن إتيان احلائض639)
 .(122كتاب اإلميان، باب تسمية العبد اآلبق، رقم: ) ،مسلمأخرجه  (4)
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رتبة الكهر األكرب، فهو من قبيل الكهر األصغر، وال يبلغ إىل  ،هنا منكر
 ومنها:واهلل أعلم، 

وال  ،، فالكهر هنا منكر(1)(سباب املسلم فسوق وقتاله كهر) ×:ــ قوله 
وأمره يف اآلخر  إىل اهلل  ،بائر، بل هو يف دائر  الكيبلغ إىل رتبة الكهر األكرب

 ومنها:، ، واهلل أعلمتعاىل، فالكهر هنا كهر أصغر ال أكرب
 ال) :وقوله ،(2)(ليس من رجل ادعى إىل غري أبيه إال كهر) ×:ــ قوله 

فالكهر هنا منكر وال  ،(3)(كهر فهو ، أبيه عن َرِغَب فمن آبائكم، عن ترغبوا
ر هنا من الكهر األصغر ال األكرب، واهلل يبلغ إىل درجة الكهر األكرب، فالكه

 ومنها:أعلم، 
 والهطر ،هما بهم كهر: الطعن يف األنساب اثنتان يف الناس) ×:ــ قوله 

، فالهطر وال يبلغ إىل رتبة الكهر األكرب ،والكهر هنا منكر ،(4)(باألحساب
                                                 

ال ترجعوا بعدي كهارا يضرب بعضكم ): ×البطاري يف الهنت، باب قول النيب  أخرجه (1)
ويف اإلميان، باب خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال ( 7076رقم: )، (رقاب بعض

 :رقمبومسلم (، 6044)ويف األدب، باب ما ينهى من السباب واللعن، (، 48رقم: )يشعر، 
 :، والرتمذي رقم(سباب املسلم فسوق وقتاله كهر): ×( يف اإلميان، باب قول النيب 64)
 .( يف اإلميان، باب ما جاء يف أن سباب املؤمن فسوق2636)
، ومسلم (6766) ، كتاب الهرائض، باب من ادعى إىل غري أبيه، رقم:البطاريأخرجه (2)

 ( يف اإلميان، باب بيان حال إميان من رغب عن أبيه وهو يعلم.61) :رقم
مسلم (، و6768، كتاب الهرائض، باب من ادعى إىل غري أبيه، رقم: )البطاريأخرجه  (3)

 (.62) :رقم ،يف اإلميان باب بيان حال إميان من رغب عن أبيه وهو يعلم
 :، رقم(37/537) :أمحد(، و12102) :، رقم(3/60) ه:مصنهيف ابن أبي شيبة رواه  (4)
(22903.) 
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الكهر األكرب، بل هو يف دائر   باألحساب والطعن يف األنساب ليس من
 ومنها:الكهر األصغر، واهلل أعلم، 

: × اهلل رسول قال :قال هرير  أبيعن ــ يف مسند اإلما  أمحد بسنده 
يل الكهر ، فإن صح هذا احلديث، فهو من قب(1)(كهر القرآن يف جدال)

، إال إن أخرجهم اجلدال يف القرآن إىل التكذيب األصغر ال الكهر األكرب
 . د والكهر بشيء من أحكامه وأخباره، واهلل أعلمواجلح

رأيت لهظ الكهر يف  فهذه مجل من الهرو، املطرجة على هذه القاعد ، فإذا
، وال يبلغ ــ على فهم أهل السنة واجلماعة ــ إىل رتبة النصوص منكرا

 أعلم.الكهر األكرب فاعلم أنه من الكهر األصغر، واهلل 
ل هي من الكهر ، ألن العلماء خمتلهون فيها هوهاهنا مسائل ال بد من حبثها

 وهي كما يلي: األكرب أ  األصغر؟
اختلف أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل يف الكهر الوارد يف قوله  :املسألة األوىل

ې   چ ، وقال:(2)چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھچ :تعاىل

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  وقال:  ،(3)چى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ

                                                 

 :، رقم(12/476) :أمحد(، و30169) :، رقم(6/142) :ابن أبي شيبةرواه   (1)
 :مسند أبي يعلى املوصلي (، و5897) :، رقم(10/303) :يعلى املوصلي وأب(، و7508)
 (.إسناده صحيح: )حكم حسني سليم أسد :، قال حمققه(10/303)
 .44املائد :  (2)
 .45املائد :  (3)
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هل يراد بالكهر هنا الكهر األصغر أ   ،(1)چڃ   چ  چ  چ  چ
فمنهم من محلها على األكرب؟ فيه خالف بني أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل، 

، ، ومنهم من فصلمن محلها على الكهر األصغر، ومنهم الكهر األكرب
، ويراد به الكهر ، أي يف بعض الصوريراد به الكهر األكرب تار  :فقال

ل اهلل تعاىل ال يأخذ صور  فاحلكم بغري ما أنز، ض الصوراألصغر يف بع
، بل يتنو، بتنو، احلال، وهذا القول األخري هو األقرب يف هذه واحد 

 املسألة، والتهصيل يف ذلك كما يلي:
 وعال جل املوىل شريعة به يعارض والذي أصاًل القانون واضع :األول 

 ألن ،بقصده لنا شأن وال ،نيته إىل نظر غري من األكرب الكهر كافر فهذا
 أو ،الوضعية القوانني وضع كالذي ،املقال صريح عن تغين احلال قرينة

 يف شك وال كهار فهؤالء عليها واملوقع هلا املقر وكذلك ،وضعها يف شارك
 .كهرهم

 بالشريعة احلكم نسف والذي، املطلق احلكم القوانني بهذه احلاكم :الثاني 
 ،والسنة للكتاب املطالهة الوضعية القوانني بهذه إال مسألة كل يف حيكم فال

 ،الكهري القانون بهذا وحكم اليت القانونية احملاكم نهوذه منطقة يف ويهتح
 وال الشريعة تطبيق إىل بالده يف يدعو من القوية الكاملة احملاربة وحيارب
 وتهاصيلها كلياتها يف املطالهة القوانني بهذه إال بالده وحكم أن يرضى
 بالكلية امللة من املطرج األكرب الكهر كافر فهذا، وعال جل الرب شريعة

 ،كهر دون كهر نقول وال ،وقصده نيته إىل ننظر وال، كهره يف والشك
                                                 

 .47املائد :  (1)
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 نواياه مكنون عن تهصح الظاهرية حاله قرينة ألن املرجئة كمذهب
 .الباطنية

 كلها يف ال فقط القضايا بعض يف تعاىل اهلل أنزل ما بغري حيكم من: الثالث 
 ما بغري حكمه يكتسب مل ما أقل أو أكثر أو ،ثالث أو ،ثنتني أو ،كقضية

 أنزل ما بغري احلكم جواز ذلك مع ويعتقد، والدميومة الكثر  صهة اهلل أنزل
 -ورسوله  اهلل حكم من وأحسن وأفضل أكمل القضية هذه يف تعاىل اهلل
 مبا القضية هذه يف حكم شاء إن أي ذلك يف خمري أنه يعتقد أو - ×

 ،والسنة للكتاب املطالف الوضعي القانون يقتضيه مبا أو الشريعة تقتضيه
 هذه يف باحلكم ال اإلسال  عن مرتد وهو ،األكرب الكهر كافر أيضًا فهذا

 الهاسد  العقيد  بهذه مقرونًا فيها اهلل أنزل ما بغري باحلكم بل، فقط القضية
 قتله وجب وإال تاب فإن أيا  ثالثة استتابته جتب مرتد وهذا، الكهرية

 .وأقصاه اهلل أبعده الكهار معاملة يعامل كافرًا مرتدًا
 تعاىل اهلل أنزل مبا احلكم أي الشريعة وحكيم فيه األصل كان من: الرابع 

 لداعي القضايا بعض يف تعاىل اهلل أنزل ما بغري حكم ولكنه ديدنه وهذا
 وأن ،احلكم هذا يف وخمالف عاص أنه اجلاز  اعتقاده مع والشهو  اهلوى
 يف البقاء يف رغبة أو رشو  لرتكه دفعه ولكن ،أفضل فيها الشريعة حكم

 من ذلك وحنو قريب أو ألمري حمابا  أو، خمطئ هأن اعتقاده مع منصب
 ،للعقوبة ومستحقًا وآمثًا عاصيًا يكون وإمنا يكهر ال فهذا ،اهلوى دواعي

 حكم وحكمه، كهر دون كهر فهو األصغر الكهر أبواب من بابًا أتى وقد
 يف غلو نو، فيه فكأن األكرب الصنف هذا كهر ومن، الكبري  مرتكب
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 .التكهري
 يف جيتهد أن أي، وخطأ اجتهاد عن اهلل أنزل ما بغري حكم من: اخلامس 

 والههم العلم قو  من تعاىل اهلل آتاه ما ذلك يف ويبذل الشريعة حكم إصابة
 يف هو بل، والسنة الكتاب حكم ملطالهة تعمد غري من خيطأ ولكنه ،والنظر

 شيء ال فهذا االجتهاد مع أخطأ ولكنه اهلل أنزل مبا احلكم يريد أنه نيته
 ذلك وعلى واحدًا أجرًا اجتهاده على مأجور هو بل مغهور، وخطؤه عليه
 فله وأخطأ اجتهد وإذا ،أجران فله فأصاب احلاكم اجتهد إذا) ×: قوله
 على حريص وهو الشيء هذا يتعمد مل ألنه مغهور فططؤه ،(1) (واحد أجر
 ،الشرعي احلكم وموافقة احلق إصابة يف اجتهد وقد ،بالشريعة حيكم أن

 ويثيبه خطأه له يغهر فاهلل ،احلق إلصابة يوفق مل ولكنه وسعه يف ما وبذل
، وهذا هو وسعها إال نهسًا اهلل يكلف وال ،واحدًا أجرًا جهده بذل على

التهصيل يف املسألة على قول كثري من أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل 
 تعاىل.

: اختلف أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل يف لهظ الكهر الوارد يف املسألة الثانية
العهد الذي بيننا وبينهم الصال  فمن تركها ) ×:تارك الصال ، يف قوله 

                                                 

رقم: يف االعتصا ، باب أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ،  ،البطاريأخرجه  (1)
( يف األقضية، باب بيان أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو 1716) :ومسلم رقم(، 7352)

 ( يف األقضية، باب يف القاضي خيطئ.3574أخطأ، وأبو داود رقم )
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 ،(2)(الشرك ترك الصال بني الرجل والكهر أو قال ) :وقوله ،(1)(فقد كهر
من محله على الكهر  فمنهم من محله على الكهر األصغر مطلقا، ومنهم

، ومنهم من فصل، فقال: يراد به الكهر األصغر تار ، ويراد األكرب مطلقا
به الكهر األكرب تار ، وهذا القول الثالث هو األقرب عندي يف هذه املسألة، 

 وإنكارا جحودا هلا التارك فأمارتك، فالكهر خيتلف باختالف الرتك ونو، ال
: خيلو فال وكسال تهاونا هلا التارك ماأو الكهر ، من أنه يف خالف ال فهذا
 الرتك، مطلق أهل من يكون أن وإما املطلق، الرتك أهل من يكون أن إما

 فيها، يصلي فرتات يتطلله ال الذي الدائم الرتك أي املطلق بالرتك ونعين
 هلا تارك فهو ، سهرا وال حضرا وال بيته، يف وال ،املسجد يف ال يصلي فال

 إما  على واحلق امللة، من له رجطامل األكرب الكهر كافر فهذا املطلق، الرتك
 يف ميتنع إذ مرتدا، كافرا قتل وإال تاب فإن يستتيبه، أن نائبه أو املسلمني

 على تلوح السيف بارقة ويرى بوجوبها، مقرا أن يكون والعقل الدين
 سأصلي،: يقول أن إال احليا  ومهارقة واملوت السيف من ينجيه وال رأسه،

                                                 

 (463) :( يف اإلميان، باب ما جاء يف ترك الصال ، والنسائي2623) :رواه الرتمذي رقم (1)
 (،22937) :، رقم(38/20): يف الصال ، باب احلكم يف تارك الصال ، وأمحد يف املسند

(، كتاب إقامة الصال  والسنة فيها، باب ما جاء يف من ترك 1079ه، رقم: )اجوابن م
 الصال .

 (.هذا حديث حسن صحيح غريبقال الرتمذي: )
( يف اإلميان، باب بيان إطالق اسم الكهر على من ترك الصال ، 82) :مسلم رقمأخرجه  (2)

( يف 2622) :( يف السنة، باب يف رد اإلرجاء، والرتمذي رقم4678) :وأبو داود رقم
 اإلميان، باب ما جاء يف ترك الصال .
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 أصال بوجوبها مقر غري احلقيقة يف فهذا الصال ، من ويأنف يصر ذلك ومع
 واإلصرار، الرتك عن ذلك لزجره الباطن يف بها مقرا كان لو ألنه قلبه، يف

 فهو بوجوبها، مؤمن أنه مر  مليون ادعى وإن حتى بها، مقر غري لكنه
 من الهقهاء بعض فقول يصدقها، الذي الربهان عن عرية ودعواه كاذب،

 ألن له، مسلم غري اخل،...  الرتك على وأصر بوجوبها أقر فإن: أصحابنا
 من بشيء العمل من لزاما بد ال فإنه الباطن يف شيء بوجوب مقرا كان من

 واملهم أقرار، عن ال باللسان كال  جمرد فيكون وإال اإلقرار، هذا مقتضيات
 مع ودفن قتل، وإال تاب فإن يستتاب، فإنه املطلق الرتك عنده كان من أن

 األدلة تنزل ذلك وعلى املسلمني، مقابر يف له حق ال إذ الكهر ، إخوانه
 أحيانا، ويرتك أحيانا يصلي كان من وأما الصال ، اركت تكهري على الدالة
 كافر هو: نقول أو فاسق، هو: نقول وإمنا األكرب، بالكهر عليه حنكم ال فإننا

 على الدالة األدلة تنزل ذلك وعلى امللة، عن ينقل ال الذي األصغرالكهر 
 :قال عنهما اهلل رضي الصامت بن عباد  حديث ويؤيدها يكهر، ال أنه

 فمن العباد، على اهلل كتبهن صلوات مخس): يقول × اهلل رسول مسعت
 مل عليهن حيافظ مل ومن ، اجلنة يدخله أن اهلل عند عهد له كان عليهن حافظ
 حديث وهو ،(1)(عنه عها شاء وإن ، عذبه شاء إن ، اهلل عند عهد له يكن

                                                 

 :يف صال  الليل، باب األمر بالوتر، وأبو داود رقم (1/123) :املوطأرواه مالك يف  (1)
( يف الصال ، باب 1420) :( يف الصال ، باب احملافظة على وقت الصلوات، ورقم425)

 .يف الصال ، باب احملافظة على الصلوات اخلمس (1/230) :مل يوتر، والنسائي فيمن
وهو حديث صحيح لطرقه، وقد قال عبد القادر األرنؤوط يف وحقيقه جلامع األصول: )

 .(صححه ابن عبد الرب وغريه من العلماء
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 وواجباتها، وأركانها أوقاتها على للمحافظة شاملة هنا واحملافظة صحيح،
 الروايات بعض يف ورد وإن أدائها، على احملافظة فيه ويدخل وشروطها،

 التقييد من يعترب ال اذه فإن ،(1) (اخل .. وسجودهن ركوعهن على) :قوله
 ذكر أن واملتقرر أفراده، ببعض العا  ذكر: باب من ألنه التطصيص، أو

 جيمع الذي هو القول وهذا التطصيص، من يعترب ال أفراده ببعض العا 
 ما واجب األدلة بني اجلمع أن واملتقرر املسألة، يف الوارد  األدلة بني لك

 وهذا أمكن، ما أحدهما إهمال من أوىل الدليلني إعمال أن واملتقرر أمكن،
 وهو أحيانا، ويرتكون أحيانا يصلون أنهم الناس، حال من الغالب هو

 وجوبها اعتقد من وأما) :قال فإنه تعاىل اهلل رمحه العباس أبو اختاره الذي
: أحدها فروعا الهقهاء من املهرعون عليه ذكر فقد الرتك على إصراره مع

 فهل يقتل حتى صرب وإذا وأمحد والشافعي مالك :مجهورهم عند فقيل هذا،
 حكيا مشهورين قولني على املسلمني كهساق ،فاسقا أو ،مرتدا ،كافرا يقتل

 ،فاسد  فرو، وهي الصحابة عن تنقل مل الهرو، وهذه ،أمحد عن روايتني
 تركها على يصر أن ميتنع لوجوبها معتقدا الباطن يف بالصال  مقرا كان فإن

 يقع مل وهلذا وعاداتهم أد  بين من يعرف ال هذا يصلي ال وهو يقتل حتى
 مل نإ له ويقال ،وجوبها يعتقد أحدا أن يعرف وال ،اإلسال  يف قط هذا

 يقع مل فهذا بالوجوب إقراره مع تركها على يصر وهو ،قتلناك وإال تصل
 الباطن يف يكن مل يقتل حتى الصال  من الرجل امتنع ومتى ،اإلسال  يف قط

                                                 

 :أمحد(، و429، كتاب الصال ، باب يف احملافظة على وقت الصال ، رقم: )داود وأبرواه  (1)
 (.130) :، رقم(1/86) يف معجمه: ابن األعرابي(، و18346) :، رقم(30/288)
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 كما املسلمني باتهاق كافر وهذا ،بهعلها ملتزما وال ،بوجوبها مقرا
 النصوص عليه ودلت ،هذا بكهر الصحابة عن اآلثار استهاضت
 رواه (الصال  ترك إال الكهر وبني العبد بني ليس) ×: كقوله ،الصحيحة

 ،(2) (كهر فقد تركها فمن الصال  وبينهم بيننا الذي العهد) :وقوله ،(1)مسلم
 تركه األعمال من شيئا يرون ال حممد أصحاب كان شقيق بن عبداهلل وقول
 سجد  هلل يسجد ال ميوت حتى تركها على مصرا كان فمن الصال  إال كهر
 واعتقاد الوجوب اعتقاد فإن ،بوجوبها مقرا مسلما قط يكون ال فهذا قط
 وجود القدر  مع والداعي ،فعلها إىل تا  دا، هذا القتل يستحق تاركها أن

 يوجد حقه مل يف الداعي أن علم قط يهعل ومل قادرا كان فإذا املقدور
 يعارضه قد هذا لكن ،الهعل على باعث التارك لعقاب التا  واالعتقاد

 من فأما ،أحيانا وتهويتها واجباتها بعض وترك تأخريها توجب أمور أحيانا
 فهذا والرتك اإلصرار هذا على وميوت قط يصلى ال تركها على مصرا كان
 فهؤالء ،تار  ويرتكونها ،تار  يصلون الناس أكثر لكن ،مسلما يكون ال

 احلديث فيهم جاء الذين وهم الوعيد وحت وهؤالء ،عليها حيافظون ليسوا
 اهلل كتبهن صلوات مخس) :قال أنه النيب عن عباد  حديث السنن يف الذي
 يدخله أن اهلل عند عهد كان عليهن حافظ من والليلة اليو  يف العباد على
 شاء وإن عذبه شاء إن اهلل عند عهد له يكن مل عليهن حيافظ مل ومن ،اجلنة

                                                 

 ( يف اإلميان، باب بيان إطالق اسم الكهر على من ترك الصال ،82) :مسلم رقمصحيح  (1)
  تقد  خترجيه. (2)
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 تعاىل اهلل أمر كما مواقيتها يف يصليها الذي عليها فاحملافظ ،(1)(له غهر
 مشيئة وحت فهذا واجباتها يرتك أو ،وقتها عن أحيانا يؤخرها ليس والذي

 .(2)(يف احلديث جاء كما فرائضه بها يكمل نوافل هلذا يكون وقد ،تعاىل اهلل
 من وألن الرتك، ومطلق املطلق، الرتك بني احلكم هذا يف التهريق من بد فال

 بيقني إال امسه من وإخراجه عنه سلبه جيوز ال فإنه بيقني إسالمه ثبت
 أرى فال الطرفني، أدلة وقو  املسألة هذه يف اخلالف كثر  ترى وأنت آخر،

 : رجلني أحد إال املسألة هذه يف يكهر أنه
 .لوجوبها جاحدا تركها من -

 .أعلم واهلل بالكلية، يصلي ال بأن املطلق الرتك تركها من: الثاني -
: اختلف أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل يف لهظ الكهر الوارد املسألة الثالثة

من أتى كاهنا أو عرافا ) ×:قال النيب  أتى الكاهن أو العراف، نفيم
فقال بعض أهل  ،(3)×(فصدقه مبا يقول فقد كهر مبا أنزل على حممد 

 إنه من الكهر األكرب املطرج عن مللة، وقال بعضهم: :العلم رمحهم اهلل تعاىل
 :، قال الشيخ صاحل آل الشيخ حهظه اهلل تعاىلبل هو من الكهر األصغر

 من قبلهم وممن املعاصرين من العلم أهل من :العلم ألهل أقوال ثالثة)
، هنا مشاخينا من عدد به وُيْهِتي ،(كهر فقد) :قوله لظاهر أكرب كهٌر أنه قال

 الدليل حيث من أظهر وهذا كهر، دون كهٌر هو يقول من العلم أهل ومن

                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
 .(2/23) :الهتاوى الكربى البن تيمية (2)
 تقد  خترجيه. (3)
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  :ألمرين
 عرافا أو كاهنا أتى من) :قال أمحد رواية يف كما × النيب أنَّ: األول األمر
 قبول عد  فرتََّب (،ليلة أربعني صال  له تقبل مل َفَصدََّقْه شيء عن فسأله

 كافرًا َصدََّق الذي السائل كان ولو ،معًا والتصديق السؤال على الصال 
  .معلومة ملدٍ  وحديٍد دون يتوب حتى صال  تقبل ال فإنه

 أنهم اعتبار على ال والكاهن العراف ُيَصدُِّقوَن الناس أنَّ: الثاني األمر
 ولكن بأنهسهم؛ الغيب علم على ينُهُذوَن وأنهم ،الغيب علم َيدَُّعوَن
 هلم فيكون، الشياطني اْخَتَرَقْتُه ممن هذا -قالوا رمبا يعين - هذا: يقولون

 أنهم فيهم يعتقدوا أن من متنع الشبهة وهذه به، ُيَصدُِّقوَن ما يف شبهة
 إىل ينتسبون من ُيَصدِّق من حال يف يكثر وهذا، مطلقًا الغيب علم يعلمون
 والناس باملغيبات، وُيْطِبُروَن والصالح الَوَلاَية عليهم يظهر أو الصالح

 -ذكرنا كما- ذلك يف وهلم بذلك، ُيَحدَُّثوَن أنهم اعتبار على يصدقونهم
 الصحيح صار وهلذا، األكرب والكهر امللة من إخراجهم من متنع وهذه شبهة

 من) :يعين خبصوصه، امُلَغيَّب اخلرب يف يعين الكاهن تصديق بأنَّ القول هو
 امللة؛ من ُيْطِرُج ال كهر دون كهر هذا أنَّ بعينه باخلرب( فصدق فسأل أتى
 × النيب َسمَّاُه عمَّا ينتهي حتى والرد، البليغ التعزير معه جيب لكن
 .(1)(كهرًا

يف احلديث الوارد  ×ويؤيد ما قاله الشيخ صاحل هنا هو أن النيب  قلت:
أتى امرأ  يف دبرها أو أتى حائضا، وكلهم بني من  ×يف الكهان مجع النيب 

                                                 

 .أقف عليهمل  (1)
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، مع أننا نقول بأن من أتى امرأ  يف دبرها أو أتى امرأته حكم عليه بذلك
ا قرن معها بأنه ، فكذلك نقول فيموهي حائض أن هذا من الكهر األصغر

ثة ال يراد به إال الكهر الثال ، فاحلديث كله بكل أقسامهمن الكهر األصغر
 .األصغر، واهلل أعلم

: اختلف أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل يف لهظ الوارد يف قوله املسألة الرابعة
وهو  (،فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب) :فيما يرويه عن ربه عز وجل ×

، (1)يف الصحيحني من حديث زيد بن خالد اجلهين رضي اهلل تعاىل عنه
، بينما هذا احلديث يراد به الكهر األكربإن الكهر الوارد يف  فقال بعضهم:
 :، فقالعضهم يف ذلك، وفصل ب: بل يراد به الكهر األصغرقال بعضهم

واألصغر تار ، فإن كان ينسب املطر إىل الكوكب  ،يراد به الكهر األكرب تار 
نسبة إجياد وإحداث وخلق فهذه النسبة من الكهر األكرب وال شك يف ذلك، 
فهو فرد من أفراد الشرك يف توحيد الربوبية، وأما إن كان يعتقد أو نقول: 
 ،ينسب املطر إىل الكوكب نسبة سبب فقط، وأن اهلل تعاىل هو اخلالق للمطر

، فهذا ال در لنزوله، وأن الكوكب إمنا هو سبب يف نزول املطر فقطوهو املق
قد ما ليس بسبب ، ألنه اعتيكون من الكهر األكرب، وإمنا من الكهر األصغر

                                                 

(، 846رقم: ) صهة الصال ، باب يستقبل اإلما  الناس إذا سلم، يفالبطاري  أخرجه (1)
 :املوطأمالك يف ( يف اإلميان، باب بيان كهر من قال: مطرنا بالنوء، و71) :ومسلم رقم

( يف الطب، 3906) :يف االستسقاء، باب االستمطار بالنجو ، وأبو داود رقم (1/192)
 .باب يف النجو 
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، وهذا التهصيل نه وسيلة للوقو، يف الكهر األكرب، وألال شرعا وال قدرا
ألكرب يف ، فالكهر الوارد يف احلديث يراد الكهر ااألخري هو القول الصحيح

، ويراد بد به الكهر األكرب يف حال أخرى على التهصيل الذي ورد ،حال
 .واهلل أعلم

: اختلف أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل يف إطالق الكهر على املسألة اخلامسة
 ،(1)(من قال ألخيه يا كافر فقط باء أحدهما) ×:من كهر مسلما، يف قوله 

ون كافرا الكهر األكرب أ  ماذا؟ فهل هذا دليل على أن من كهر مسلما يك
أهل العلم فيه خالف بني أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل، ولكن نص أكثر 

يف احلديث حممولة على  ( الوارد  الكهر) :أن لهظةرمحهم اهلل تعاىل على 
الكهر األصغر، واستدلوا حبديث ثابت بن الضحاك عند البطاري قال: قال 

كقتله، ومن رمى مؤمنًا بالكهر فهو ولعن املؤمن ): ×رسول اهلل 
قال شيخ اإلسال  ، والقتل ليس كهرًا، وقد شبه به تكهري املؤمن ،(2)(كقتله

فقد مساه أخا حني القول، : )على حديث من قال ألخيه يا كافرابن تيمية 
فلو خرج أحدهما عن اإلسال  بالكلية مل يكن  (،فقد باء بها)وقد قال: 

                                                 

مسلم يف (، و6104، كتاب باب من كهر أخاه من غري تأويل، رقم: )البطاريأخرجه  (1)
 (.60) :رقم ،اإلميان باب حال إميان من قال ألخيه املسلم يا كافر

 ويف(، 6652رقم: )يف األميان، باب من حلف مبلة سوى اإلسال ، ، البطاريأخرجه  (2)
( 110) :ومسلم رقم(، 6105رقم: )األدب، باب من كهر أخاه بغري تأويل فهو كما قال، 

( يف اإلميان، باب ما 2638يف اإلميان، باب غلظ وحريم قتل اإلنسان نهسه، والرتمذي رقم )
( يف األميان، باب ما جاء يف احللف 3257جاء فيمن رمى أخاه بكهر، وأبو داود رقم )

 .اإلسال  بالرباء  ومبلة غري
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 .(1) (أخاه
هذه األحاديث على وجه التغليظ ): رمحه اهلل تعاىلابن قدامة  اإلما قال و

والتشبيه بالكهار ال على وجه احلقيقة. انتهى، هذا عن معنى احلديث 
فاألقرب إن شاء اهلل تعاىل أن الكهر الوارد يف هذا  ،(2)(واملراد بالكهر فيه

ال احلديث أعين الكهر الذي يبوء به الناطق بالكهر أنه الكهر األصغر 
ان مستحال فهو األكرب، إال إن كان مستحال لتكهري أهل اإلسال ، فإن ك

، ألنه استحل معلوما من الدين بالضرور  حرمته، وال كافر الكهر األكرب
بد من أن نعرف أن التكهري الوارد يف هذا حلديث حممول على التكهري 

إمنا الذي مل ينب على علم وال على برهان وال على اجتهاد من أهله، و
، وأما رك الغيظ واهلوى والتقليد األعمىاحلامل عليه التعصب والتشهي ود

ما كان مبنيا على النظر واالجتهاد فإنه ال يدخل يف هذا الوعيد، بل إن 
أصاب صاحبه فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، فانتبه هلذا وفقك اهلل 

 تعاىل، واهلل أعلم.
 ين:القاعدة املوفية للعشر

 جحد معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر ()من 

 ،اهلل ربوبية جيحد كأن بالضرور  الدين من معلوما أمًرا جيحد كأنأقول: 
 أو ،املالئكة من ملكا جيحد أو ،للعباد  استحقاقه أو ،اهلل ألوهية جيحد أو

 أو ،البعث جيحد أو ،املنزلة الكتب من كتابا أو ،الرسل من رسوال جيحد

                                                 

 .(7/355) :جممو، الهتاوى (1)
 مل أقف عليه. (2)
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 وجوب أو ،الصال  وجوب ينكر أو ،احلساب أو، اجلزاء أو ،النار أو ،اجلنة
 ،الوالدين بر وجوب جيحد أو ،الصو  وجوب أو ،احلج وجوب أو ،الزكا 

 بالضرور  الدين من معلو  هو مما ذلك غري أو الرحم صلة وجوب أو
 وحريم أو اخلمر شرب وحريم أو الربا وحريم أو الزنا وحريم جيحد أو وجوبه
 مما ذلك غري أو ،الرشو  وحريم أو ،الرحم قطيعة وحريم أو ،الوالدين عقوق

، أو جحد عدالة الصحابة فقد كهر وحرميه بالضرور  الدين من معلو  هو
وخلع ربقة اإلسال  من عنقه، ألن هذه األمور وما أشبهها إمنا ثبتت 
باألدلة املتواتر  من الكتاب والسنة، فجحدها والتكذيب بها وإنكارها 

الكهر إنكار وجحد للنصوص الكثري  املتواتر  الوارد  بإثباتها، وهذا هو 
، كما علوما من الدين بالضرور  وجوبه، ويدخل يف ذلك من أنكر مبعينه

، أو وجوب الزكا  ،على ذلك مبن أنكر وجوب الصال  ضربت أمثلة
، وحنوها مما وجوبه صار معلوما من الدين بالضرور ، والصو  واحلج

ويدخل فيه كذلك من أنكر أو جحد وحريم ما حرمته صارت معلومة من 
ا والرشو  والزنا والسرقة الدين بالضرور ، كما مثلت مبن أنكر حرمة الرب

، ويدخل يف ذلك أيضا: من أنكر اإلمجا، القطعي، وهو املعلو  وحنوها
واإلمجا، على حرمة  ،بالتواتر، كاإلمجا، على وجوب بر الوالدين
احلديث وأداء األمانة إىل  عقوقهما، وكاإلمجا، على وجوب الصدق يف

وحنو  ،واخليانة فيها، واإلمجا، على حرمة الكذب وتضييع األمانات أهلها
، وثبت به التواتر ذلك مما صار اإلمجا، فيه معلوما من الدين بالضرور 

كذب ألمر فهو كافر ألنه جاحد وم أنكر معلوما من الدين بالضرور  فمن
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 حكمًا أنكر من تكهري على العلماء أمجع وقد، ثبات يف الدين بالضرور 
 العلم أهل من واحد ريغ اإلمجا، وحكى بالضرور ، الدين من معلومًا

 :، منهاوعلى ذلك فرو،
يف  ، فإنه يعرف باألدلة الوارد يف اآلخر × ــ من أنكر حوض النيب 

املسألة وأنها بلغت مبلغ التواتر املعنوي، فإن كان عنده شبهة فال بد من أن 
تكشف، فإن بان له األمر وكابر وعاند يف اإلميان به واستمر على جحده 

علوما من الدين ، ألنه أنكر متأويل وال شبهة عنده فهو كافرال وإنكاره و
 ومنها:ما ثبت بالتواتر ضرور  فإنه يكهر، ، ومن أنكر بالضرور 

 ليست األكرب الشرك حد إىل تصل ومل شركا أو كهرا مسيت اليت الذنوبــ 
 كهرا كافرا يكون استحلها، وال اإلسال  يف ناقضا وال العباد  يف شركا

 الدين من معلوما أمرا استحل ألنه أكرب، كهرا يكهر استحلها إذا أما أصغر،
 ومنها:، ، واهلل أعلماإلسال  نواقض من ناقضة كانت أو بالضرور ،

ب من تواترت األدلة ، أو ســ من سب الصحابة على وجه العمو 
، ألنه منكر ملا هو معلو  من الدين بالضرور ، فإن الشرعية بسبه، فهو كافر

الوارد  يف عدالة الصحابة وتزكيتهم كثري  يف الكتاب والسنة، األدلة 
، وأما من سب دح يف مدلوالتها ال جر  أنه كافروجاحدها ومنكرها والقا

 لعد  وذلك، فهذا فاسق وليس بكافر صحابيا مل تتواتر األدلة بهضله،
 .الصحبة حيث من يسبه أن إال بالضرور ، الدين من معلوما إنكاره

 بهضله النقل يتواتر مل ممن كان وإن) :الوهاب عبد بن حممد  اإلما قال 
 اهلل لرسول صحبته حيث من يسبه أن إال فاسق، سابه أن فالظاهر وكماله،



 

 472 
 

 ومنها:. واهلل أعلم، (1) (يكهر فإنه ×
، وأن لكل أهل هلل تعاىل بدين اليهود والنصارى ــ من اعتقد جاوز التعبد

 اهلل تعاىل على شعائر وطقوس دينهم من اعتقددين غري اإلسال  أن يعبدوا 
على أن دين اإلسال  ناسخ لكل ، ألن األدلة املتواتر  دلت ذلك فقد كهر

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ: ، وقال تعاىلدين

وقال عليه  ,(3)چڃ  ڃ  چ   چ  چچ: وقال تعاىل، (2)چچ
يسمع بي أحد من هذه األمة والذي نهس حممد بيده ال ) :الصال  والسال 

يهودي وال نصراني ثم ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من 
ين ولو دكل يعبد اهلل تعاىل مبا  عنده من ال فمن قال: ،(4)(أصحاب النار

ه أنكر معلوما من ، ألنفهو كافركان على دين اليهود والنصارى وغريها 
ين يقبله اهلل بالضرور  أن ال د، فإن مما يعلم من الدين الدين بالضرور 

، وال جيوز التعبد هلل تعاىل إال مبا شرعه على لسان نبيه تعاىل إال اإلسال 
، وقد كثرت الدعاوى يف هذه األزمنة إىل مثل ذلك، وهو من الكهر ×

 :، ومنهااألكرب الناقل عن امللة، واهلل املستعان
تعاىل منه يف ها مبا برأها اهلل ــ من اتهم أ  املؤمنني عائشة رضي اهلل تعاىل عن

                                                 

)مطبو، ضمن مؤلهات الشيخ حممد بن عبد الوهاب،  :رسالة يف الرد على الرافضة (1)
 .19الثاني عشر( ص:  اجلزء

 .85آل عمران:  (2)
 .19آل عمران:  (3)
إىل  ×( يف اإلميان، باب وجوب اإلميان برسالة نبينا حممد 153) :رقم، أخرجه مسلم (4)

 مجيع الناس ونسخ امللل مبلته.
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هل العلم رمحهم اهلل يف أنه ، وال أعلم منازعا من أسور  النور فقد كهر
، ألنه مكذب هلل تعاىل يف تربئتها ،كافر، فكهره متهق عليه بني أهل العلم

لإلمجا،  ، ومنكر للمعلو  من الدين بالضرور ، ومنكر×ومؤذ للنيب 
تقرر أن من أنكر معلوما من الدين بالضرور  ، واملالقطعي الوارد بالتواتر

 :فقد كهر، واهلل أعلم، ومنها
 أن معتقًدا اهلل أنزل ما بغري حكم إنــ مسألة احلكم بغري ما أنزل اهلل، 

 احلكم إال العصر يناسب ال وأنه العصر، يناسب ال اهلل أنزل مبا احلكم
 بغري حكم إذا وكذلك امللة، عن خيرجه أكرب كهر فهذا واألعراف، بالقوانني

 بالقوانني للحكم مناٍف اهلل أنزل مبا احلكم أن معتقًدا اهلل أنزل ما
 أو اهلل، أنزل مبا حيكم أن بني خمري اإلنسان وأن سيان، وأنهما واألعراف،

 إذا وكذا امللة، من خيرج األكرب الكهر فهذا واألعراف، بالقوانني حيكم
 أنه إال وأفضل، أحسن اهلل أنزل مبا احلكم أن معتقًدا اهلل أنزل ما بغري حكم
 ألنه امللة؛ من خيرج أكرب كهر أيضا فهذا اهلل، أنزل ما بغري احلكم جيوز

 ومنها:، وحرميه بالضرور  الدين من معلوما أمرا استحل
 ِحل َيْعَتِقُد َمْن َأْيًضا ِباْلَقْتل َوُيَعاَقُب) :ــ قال العلماء رمحهم اهلل تعاىل

 َعَلْيِه ُمْجَمًعا َأْنَكَر َقْد ِبَذِلَك َيُكوُن ألَِنَُّه ُكْهًرا؛ َفُيْقَتل ، اْلُمْسِلِمنَي ِمَن السِّْحِر
 ومنها:واهلل أعلم،  ،( ِبالضَُّروَرِ  الدِّيِن ِمَن َمْعُلوًما

ــ من اعتقد أن املصحف الذي بأيدي املسلمني ليس هو املصحف الذي 
، وأن املصحف احلقيقي هو ما يسمى ×أنزله اهلل تعاىل على حممد 

، وكتم مبصحف فاطمة، أو أن هذا القرآن الكريم قد زيد فيه ونقص منه
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سور  منه، أو آية، أو ، أو زادوا فيه ما ليس منه، أو كهر بمنه الصحابة شيئا
أو كهر منه حبكم من أحكامه، فقد كهر  ،، أو أنكر منه خرباحرفا متواترا

نقه، ألنه أنكر وجحد معلوما من الدين وخلع ربقة اإلسال  من ع
، فإن من املعلو  بالدين عند مجيع املسلمني أن هذا القرآن الكريم بالضرور 

حمهوظ حبهظ اهلل تعاىل له، وأنه ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلهه، 
لواجب استتابته فإن وا ،حظ له يف اإلسال فمن جحد بذلك وكهر به فال 

 ومنها:، واهلل املستعان ،تاب وإال قتل
ر اليت ستكون ــ من أنكر من القدرية الغال  علم اهلل تعاىل السابق باألمو

يهم عبداهلل بن ف، وهم الذين قال فإنه كافر باإلمجا،، وهم القدرية األوائل
، فإذا لقيت أولئك فأخربهم أني بريء منهم) تعاىل عنهما: عمر رضي اهلل

 حيلف به عبداهلل بن عمر لو أنهق أحدهم مثل، والذي مين اءءروأنهم ب
وأما  ،(1) (.. احلديثأحد ذهبا ما قبل اهلل تعاىل منه حتى يؤمن بالقدر 

، والكال  يف القدرية م املتأخرون فإنهم يؤمنون بالعلمالقدرية اليو  وه
اهلل تعاىل على احلكم بأنهم ، وقد أمجع أهل العلم رمحهم الغال  األوائل

هو من املعلو  من الدين بالضرور ، أنكروا علم اهلل تعاىل و ، ألنهمكهار
 ومنها:واهلل أعلم، 

ــ أمجع علماء األمة فيما نعلم على أن من قال بأن القرآن خملوق فإنه كافر، 
لدين بالضرور ، فإن املسلمون متهقون االتهاق األنه أنكر معلوما من 

أنه  خملوق، فمن قال بالقطعي على أن القرآن كال  اهلل تعاىل منزل غري
                                                 

 .(8، كتاب اإلميان، باب معرفة اإلميان، رقم: )مسلمأخرجه  (1)
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 ومنها:، ، واهلل أعلمخملوق فإنه كافر
 ما بتحليل اعتقاده مبجرد يكهر بل إياها باستحالله يكهر الكبري ــ فاعل 

 أمرًا جحدًا واإلمجا، والسنة بالكتاب كهر وذلك  × ورسوله اهلل حر 
 ومنها:، كهره يف شك فال بالضرور  الدين من معلومًا عليه جممعًا

 معلو  أصلها يكون املسائل بعض هناكــ يقول العلماء رمحهم اهلل تعاىل: 
 يف أصله الربا مثل فيها، خمتلها فتكون أفرادها وأما بالضرور  الدين من

 لكن وعال، جل باهلل كافر فهو مباح الربا أن زعم فمن شك، بال القرآن
 يقولون وآخرون الربا، من هذا يقول العلم أهل بعض الربا صور بعض
 هل صور  يف ملالع أهل من يعين الناس اختلف فإذا الربا، من ليس هذا
 السنة أهل عند أصل هذا التكهري، من متنع شبهة فهذه ال؟ أ  الربا من هي
. فال بد من االنتباه (1)موضع ما غري يف اهلل رمحه اإلسال  شيخ عليه نّبه

 ومنها:، واهلل أعلم، هلذا
، وأنه ال نيب بعده، أو هو خامت النبيني× ــ من أنكر وجحد أن يكون النيب 

أو صدق من ادعى أنه نيب، فال جر  أنه كافر عند مجيع  ،أنه ادعى النبو 
 ×املسلمني، ألنه مكذب للقرآن والسنة واإلمجا، القطعي على أن النيب 

ى  ائ  ائ  ەئ       ې  ى    چ :هو خامت النبيني وأنه ال نيب بعده، قال تعاىل

وقال عليه  ،(2)چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۆئەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

                                                 

 مل أقف عليه. (1)
 .40األحزاب:  (2)
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وختم بي ) :وقال ،(1) (وأنا خامت النبيني ال نيب بعدي: )الصال  والسال 
، فمن مة القطعي على أنه خامت النبينيوقد انعقد إمجا، األ ،(2)(النبيون

ومن فعل بالضرور ، جحد بهذا أو كذب به فقد أنكر معلوما من الدين 
 ومنها: .ذلك فقد كهر إمجاعا، واهلل أعلم

)فمسألة ُعُلوِّ اهلل على خلقه،  :ــ قال الشيخ ابن مسحان رمحه اهلل تعاىل
من املسائل  وإثبات صهات كماله ونعوت جالله واستوائه على عرشه،

ابه اجلليَّة الظاهر ، ومما ُعِلَم من الدِّين بالضرور ؛ فإنَّ اهلل قد وضَّحها يف كت
وعلى لسان رسوله، فمن مسع اآليات القرآنية واألحاديث النبوية، فقد 

فإن كان ممن يقرأ القرآن، فاألمر أعظم  قامت عليه احلجة وإْن مل َيههْمها،
وأطمُّ، ال ِسيَّما إن عاند وزعم أن ما كان عليه هو احلق، وأنَّ القرآن مل يبني 

، (3)من الشمس يف حنر الظهري ( ذلك بياًنا شافًيا كافًيا، فهذا كهره أوضح
وحنن ال نقصد بهذه الهرو، االستيهاء، وإمنا أردنا توضيح  .واهلل أعلم

 القاعد  فقط، واهلل أعلم. 
 القاعدة الواحدة والعشرون: 

 )اختالف أجناس املعبودات ال خيرج الشرك عن حقيقته (
                                                 

ال تزال طائهة من أميت ): ×( يف اإلمار ، باب قوله 1920) :مسلم رقم أخرجه (1)
( يف الهنت، باب ذكر الهنت ودالئلها، والرتمذي 4252) :، وأبو داود رقم(ظاهرين على احلق

، وباب ما جاء ال تقو  (32) :( يف الهنت، باب رقم2230( و)2220)( و2203) :رقم
 الساعة حتى خيرج كذابون، وباب ما جاء يف األئمة املضلني.

 .( يف املساجد532) :ومسلم رقمأخرجه  (2)
 .144يز الصدق من املني يف حماور  الرجلني ص: مت (3)
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األخ املبارك ، وذلك أيها الذي عليه أهل اإلسال  نعم، هذا هو احلق أقول:
أن من أهل الشرك من يقول: إن الكهار يف السابق إمنا كانوا يعبدون 

، وأما األشجار واألحجار واألوثان اليت ال تعدو أن تكون جحار  وترابا
دعو املالئكة واألنبياء واألولياء الصاحلني، فكيف نستوي مع من حنن فإننا ن

ر كواكب وأشجا، فاألولون كانت واسطتهم د أحجارا وأشجارايعب
، وأما حنن فاألمر عندنا خيتلف، فنحن جنعل وأحجار وغريها مما ال قيمة هلا

قالوا قبحهم اهلل تعاىل  واسطتنا املالئكة واألنبياء واألولياء والصاحلني، كذا
، وقد سطر اإلما  حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل تعاىل هذه وأخزاهم

العظيم القيم: كشف الشبهات،  الشبهة اليت يتهوه بها هؤالء يف كتابه
 وأجاب عنها بعد  أجوبة، واخلالصة أن اجلواب عنها من عد  وجوه:

أننا ال نسلم أن املشركني األوائل كانوا ال يعبدون إال األشجار  األول:
، ودليل اء كعيسى وعزيرواألحجار فقط، بل كان طائهة منهم تعبد األنبي

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ :ذلك قوله تعاىل

ڳ  ڳ       ڱ    ڳڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ژڎ  ڈ  ڈ  ژ

وقال  ,(1)چہ    ہ  ھ  ھ  ہں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ڱڱ  ڱ

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  چ: تعاىل

ٱ  ٻ  ٻ  چ: ، كما قال تعاىل، ومنهم من كان يعبد املالئكة(2)چۀ

                                                 

 .116املائد : (1)
 .30التوبة:  (2)
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پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ

، بل إن قو  نوح ما (1)چٹ  ٹ  ڤ  ٹٿ    ٿ         ٿ  ٹ  ٿٺ
منا جعلوها ، وإاملصور  على صور الصاحلني لذاتهادوا هذه األصنا  عب

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  چ : ، كما قال تعاىلزمرا هلؤالء الصاحلني

السلف رمحهم اهلل وقد ثبت عن مجع من ، (2)چھ  ے  ے  ۓ   ۓ
تعاىل ورضي عنهم أن هذه األمساء كانت أمساء رجال صاحلني يف قو  
نوح فلما ماتوا أوحى الشيطان إىل قومهم أن انصبوا إىل جمالسهم اليت كانوا 

، فهم ما ختذوا هذه احلجار  لذاتها، سون فيها أنصابا ومسوها بأمسائهمجيل
ني الذين ماتوا يف زمن واحد، وإمنا ألنها عبار  عن عباد  هؤالء الصاحل

: ، كما قال تعاىلالشمس ومنهم من كان يعبد القمرومنهم من كان يعبد 

ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ         ٴۇۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈچ

ولذلك فقد ، (3)چۉ          ې  ې  ې  ې      ى    ى       ائ
وعن الصال   ،عن الصال  بعد الهجر حتى ترتهع الشمس ×نهانا نبينا 

 :بعد العصر حتى تغرب الشمس، معلال ذلك بقوله عليه الصال  والسال 
الت والعزى ومنا  وكان طائهة منهم تعبد ال ،(4) (وحينئذ يسجد هلا الكهار)

                                                 

 .41-40سبأ:  (1)
 .23نوح:  (2)
 .27فصلت:  (3)
 .(832، كتاب صال  املسافرين، باب إسال  عمرو بن عبسة، رقم: )مسلمأخرجه  (4)
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، فإذا حنن ال نسلم للكهار قوهلم هذا، ر  النجم، كما يف سوالثالثة األخرى
كانوا يعبدون األنبياء وكانوا بل الكهار األوائل كانوا يعبدون املالئكة و

إنهم إذا كان  ) :عن أهل الكتاب ×يعبدون الصاحلني، بل انظر إىل قوله 
فيهم الرجل الصاحل فمات بنوا على قربه مسجدا وصوروا فيه تلك 

لعنة اهلل على ) :وقال عليه الصال  والسال  ،(1)(الصور أولئك شرار اخللق
فهذه الشبهة داحضة،  ،(2)(أنبيائهم مساجداليهود والنصارى اختذوا قبور 

فالكهار األوائل مل يكونوا يعبدون أشجارا وأحجارا فقط، بل كان منهم من 
اجلميع،  ×يعبد املالئكة واألنبياء والصاحلني، ومع ذلك فقط قاتل النيب 

، وقد حكم اهلل تعاىل يف كتابه الكريم على كهر ومل يهرق بني أحد منهم
الئكة وبني من عوا يف الشرك، ومل يهرق بني من يعبد املاجلميع وأنهم وق

، فالكل يف ميزان اهلل تعاىل له حكم واحد، فمن يعبد يعبد الشجر واحلجر
هو كمن يعبد املالئكة  الشجر واحلجر ويتطذه واسطة مع اهلل تعاىل

وهو أن نقول: إن املشركني األوائل  واألنبياء، ويتضح هذا باجلواب الثاني:
 ،كانوا يعبدون هذه األوثان واألصنا  ما كانوا يعبدونها ألنها ختلقالذين 

، بل كانوا يعلمون يف اجلملة أن اهلل ، ال، أبداأو متيت ،أو وحيي ،أو ترزق
 أفعال ربوبيته، يفتعاىل هو الذي يهعل ذلك، فهم ما ساووها مع اهلل تعاىل 

، فهم اهلل تعاىل زلهى ها أن تقربهم إىلوإمنا كانوا يتطذونها ألنهم يرجون من
، هلم عند اهلل تعاىل وتقربهم إليهكانوا يتطذونها آهلة مع اهلل تعاىل لتشهع 

                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
 تقد  خترجيه. (2)
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ڌ  چ :وقال تعاىل، (1)چک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳچ :كما قال تعاىل

ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ   گ     ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

 ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ چ :وقال تعاىل ,(2)چگ  ڳ  ڳ

فأنت ترى أن اهلل تعاىل ، (3)چہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے
بالشرك بأنهم اعتقدوا أن هذه املعبودات من دونه  مأكهرهم وحكم عليه

ستشهع هلم عند اهلل تعاىل، فأصل اختاذهم هلذه املعبودات هو هلذا املقصود، 
ا ، وأنتم أيهعاىل وتقربهم إىل اهلل تعاىل زلهىوهو أنها تشهع هلم عند اهلل ت

املشركون املعاصرون تعبدون املالئكة واألنبياء والصاحلني لنهس املقصد 
الذي عبد الكهار األوائل ما عبدوه من دون اهلل تعاىل، فأنتم ال تتطذون 

ألنكم تعتقدون أن هذه  ،املالئكة واألنبياء والصاحلني آهلة مع اهلل تعاىل
ها تعبدونها ترجون من ، بل أنتم، الاألشياء ختلق أو ترزق أو وحيي أو متيت

، فاملقصود من عبادتها هو بعينه املقصود من أن تقربكم إىل اهلل تعاىل زلهى
، فأنتم وهم سواء يف عباد  املشركني  األوائل ملا عبدوه من دون اهلل تعاىل

، ودعوا عنكم نو، اآلهلة املتطذ ، وانظروا إىل قصدكم يف اختاذها املقصود
ار األوائل من كل األمم يف اختذاهم ما اختذوه جتدونه بعينه هو قصد الكه

والدافع إىل عبادتها مع  ،والباعث واحد ،آهلة مع اهلل تعاىل، فاملقصد واحد
اهلل تعاىل واحد، وهو املقصود األكرب واملراد األعظم عند مجيع املشركني، 

                                                 

 .3الزمر:  (1)
 .43الزمر:  (2)
 .18يونس:  (3)
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نها لتقربهم إىل اهلل تعاىل وإن تنوعت أصناف معبوداتهم، وهو أنهم يتطذو
وفيهم  ، أي لتشهع هلم عند اهلل تعاىل، ومع اوحاد املقاصد فاحلكم فيكمىزله

 متماثلني ، فإن املتقرر يف القواعد أن الشريعة ال تهرق بنيواحد، ال خيتلف
، واملتقرر يف قواعد التوحيد كذلك أن اختالف وال جتمع بني خمتلهني

الشرك وإن  أجناس املعبودات ال يغري من حقيقة الشرك شيئا، فالشرك هو
عبدت مع اهلل تعاىل ما عبدت من أصناف املعبودات، فكل من صرف نوعا 

منه أن يقربه إىل اهلل تعاىل زلهى فهو املشرك من العباد  لغري اهلل تعاىل راجيا 
أو رجا منه وحقيق  ،، بغض النظر عن هذا الذي صرف له العباد الكافر

ذلك املقصود الذي يريد، املهم أن القلب انصرف إىل املعبود مع اهلل تعاىل 
نه أن وتعبد له بأصناف العبادات راجيا م ،وأناب إليه ،ورجاه وتوكل عليه

، وهذا هو حقيقة الشرك، سواء أكان هذا املعبود يقربه إىل اهلل تعاىل زلهى
أو  ،أو مغار  ،أو كهها ،أو حجرا ،أو شجرا ،صاحلا ،أو وليا ،أو نبيا ،ملكا
، وحقيقته واحد  ، فالشرك صورته واحد ، أو جنا، ال فرقأو إنسا ،بقر 

ن تعددت واختلهت أجناس املعبودات مع اهلل تعاىل، فال تكذبوا على وإ
وال تراوغوا بالكال  التافه الذي ال فائد  منه، وال تهرقوا بني  ،أنهسكم

العوا  املساكني الذين  امعوا بني املطتلهات، وال ختدعواملتماثالت وال جت
وا بإمثكم وإمثهم، ، فتبوءيتعبونكم فيما تقررون ويؤمنون مبا تقولون

، وإن تغريت صور  املعبودات، فأنتم ، والكهر هو الكهرفالشرك هو الشرك
يد على ما جاء به الكهار األوائل، فأنتم أيها الكهار األواخر ما جئتم جبد

، وهو أنكم مشركون باهلل العلي العظيم، بل بعد نظر يف احلكم سواء وهم
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الشرك  أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل يف أحوالكم قرروا أن ما وقعتم فيه من
، وذلك ألن األوائل كانوا يشركون مع اهلل تعاىل أغلظ مما وقع فيه األوائل

نهم إد، فغريه يف الرخاء والسعة فقط، وأما إذا حلت الكروب والشدائ

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  چ: خيلصون الدعاء والعباد  هلل تعاىل، كما قال تعاىل

 :وقال تعاىل ،(1)چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ

ڻ  ڻ  ڻ    ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے         ۓ  چ

ۅ   ۉ  ۉ     ۅۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۈۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ        ۆ  ۆ

وأما الكهار األواخر فإنهم يشركون مع اهلل تعاىل غريه وال  ،(2)چې
، بل إن انصراف قلوبهم عن ادته ال يف الرخاء وال يف الضراءخيلصون يف عب

اهلل تعاىل إىل ما يعبدونه يف حال الضراء أكثر من حال الرخاء، وذكر أهل 
م كان يعبد وائل بعضهالعلم رمحهم اهلل تعاىل كذلك أن املشركني األ

، وأما الكهار األواخر فإنهم صرفوا العباد  ألناس األنبياء كعيسى وعزير
يدعون فيهم أنهم أولياء اهلل تعاىل وهم ليسوا كذلك، بل فيهم الهاجر 

، قال رتكب الهواحش عالنية ويشرب اخلمرومن ي ،والكافر والساحر
 مع يدعوَن األولنَي أنثاني: ال: )الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل تعاىل

 أحجارًا، يدعوَن أو مالئكًة، وإما نبيًا إما اهلِل؛ عنَد ُمقربنَي أناسًا اهلل
 أناسًا اهلل مع يدعوَن زماِنَنا وأهُل بعاصيٍة، ليسْت تعاىل هلل ُمطيعَة وأشجارًا

                                                 

 .65العنكبوت:  (1)
 .8الزمر:  (2)
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 من الهجور عنهم حيكوَن الذين هم يدعوَنُهم والذين الناِس، أفسق من
 الصاحِل، يف يعتقُد والذي ذلك، وغري الصالِ ، وترِك والسرقة، الزنا،

 ُيشاهُد فيمن يعتقد ممن أهوُن - واحلجِر اخلشِب مثل - يعصي ال والذي
وتاهلل لقد صدق وبر رمحه اهلل تعاىل وجزاه اهلل  .(1)(بِه ويشهُد وفساُده فسُقُه

واملثوبة، وجعل قربه ، وأجزل له األجر تعاىل عنا وعن املسلمني خري اجلزاء
سانه إنه مله بكبري عهوه وكرمه وجوده وإحا، وعروضة من رياض اجلنة

اطلة أنها ، واملهم أن تعرف أن ما يدعيه الكهار من هذه الشبة البجواد كريم
، وإمنا هي خياالت خيل بها الشيطان اللعني ال شيء وال تساوي شيئا

سل اهلل تعاىل الرسل ذير منه أرعليهم ليوقعهم يف األمر الذي بإنكاره والتح
، وهو الشرك باهلل تعاىل، فإنه أخطر الذنوب وأعظم الذنوب وأنزل الكتب
، فاحهظ هذه القاعد  وفقك اهلل تعاىل، فإنها تبني لك أن على اإلطالق

وأن الكهر هو الكهر بغض النظر عن عني أو جنس  ،حقيقة الشرك واحد 
ناس املعبودات ال خيتلف به حكم املعبود مع اهلل تعاىل، فاختالف أج

ن اهلل تعاىل يف كتابه الشرك، ويوضح هذا اجلواب الثالث: وهو أن نقول: إ
ونهى عن عباد  غريه ، ريك عنه  يف عبادته مجلة وتهصيالالش الكريم نهى

، فيدخل يف ذلك النهي مجلة وتهصيال، من غري تهصيل بني معبود ومعبود
دونه من أصناف وأجناس  عبد من والنهي عن عباد  غريه مجيع ما

فقوله  ،(2)چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇچ :، فقال تعاىلاملعبودات
                                                 

 .35ص:  حملمد عبد الوهاب كشف الشبهات (1)
 .18اجلن:  (2)
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، هذا نكر ، فهو نكر  يف سياق النهي چڇچ: هذا نهي، وقوله چچچ
، فيدخل يف هذا النهي اعد أن النكر  يف سياق النهي تعموقد تقرر يف القو

، ال ال ندعو مع اهلل أحدا مطلقاعبده بنوا آد  من دون اهلل تعاىل، فمجيع ما 
حلا وال إنسا وال جنا وال أي ملكا وال نبيا وال وليا وال صاحلا وال طا

، وال جيوز أن خنصص من العمو  إال ما ورد التطصيص به، وهذا شيء
العمو  ال ميكن وال يتصور أبدا أن يدخله التطصيص، واملتقرر يف القواعد 

، ومثله لى عمومه وال خيص إال بدليلمو  عأن األصل هو وجوب بقاء الع

ڳ   چ :فقوله، (1)چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ: يف العمو  قوله تعاىل

فهو نكر  يف سياق النهي،  هذا نكر ، چڱچ: ، وقولههذا نهي چڱ
، فال جيوز لنا أن نشرك مع اهلل تعاىل قرر أن النكر  يف سياق النهي تعمواملت

وال جنا، وال  ،وال إنسا ،وال وليا ،وال نبيا ،، ال ملكاكائنا من كانأي أحد 
أي أحد، ألن العباد  هي حقه احملض الصرف الذي ال جيوز صرفه ال مللك 

يب  چ: ، ومثله كذلك قوله تعاىلوال لولي صاحل ،وال لنيب مرسل ،مقرب

: ، فقولهاليت تذكر هذه الكلمة كثري  جدا واآليات ,(2)چجت     حت     خت   مت   ىت

، لنهيهذا نكر ، فهو نكر  يف سياق ا چخت چ: نهي، وقولههذا  چحتچ
واملتقرر يف القواعد أن النكر  يف سياق النهي تعم ، فهو نهي ألحقية صرف 

، فهو عبد بال حق، بل ما عبد إال ألي معبود عبد من دون اهلل تعاىلالعباد  

                                                 

 .36النساء:  (1)
 .19حممد:  (2)
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لتقليد ملا عليه اآلباء بالباطل والظلم والعناد واجلهل والتعصب وا
، وهو اهلل تعاىل، كما واحد ، وإمنا املعبود باحلق والصدق هو إلهواألسالف

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ۓ  ڭ  چ: قال تعاىل

ئكة جبواز عبادتها مع فال حق للمشرك أبدا أن خيصص املال، (1)چڭ
من الناس بعبادته مع اهلل  و خيصص األنبياء أو األولياء أو أحدااهلل تعاىل، أ

ما قررناه من أن ، وهذا يدلك على صحة ىل، فإن العمو  ينهي ذلكتعا
له ومنهي كله، بغض النظر عن أجناس املعبودات ، فإن الشرك منهي عنه ك

، وال خيرج الشرك عن اختالف أجناس املعبودات ال يغري من احلكم شيئا
، أو ولي صاحل فضال أو نيب ،، فالشرك هو الشرك وإن كان مبلكحقيقته

: وهو أن نقول: إن عندنا مجال هم، ويوضح هذا الوجع الرابععن غري
ي كبري  وكثري  وطيبة من الرباهني اليت تبطل عباد  ما سوى اهلل تعاىل، وه

 ، وهي كمامن عروقه الشرك، فإنها تقطع براهني ال بد من تأملها وفهمها
، فأرجو أن تكون معها تتأملها بقلبك وقالبك، فأقول وباهلل تعاىل يلي

 التوفيق: 
نه جل وعال ببطالن عباد  من الرباهني على بطالن عباد  غريه  التصريح م

، وذلك ما سواه، وليس بعد هذا قو ، ومن أصدق من اهلل قيال وحديثا

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ۓ  ڭ  چ :كقوله تعاىل

، وليس بعد حكمه كم جل وعال ببطالن عباد  ما سواهفقد ح ،چڭ

                                                 

 .62احلج:  (1)
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ژ    ڈڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ :، وقال تعاىلمن حكم

گ  گ  گ    ڳ  ڳ    گژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک

فنهي اهلل تعاىل كون هؤالء املعبودين من دونه ، (1)چڳ  ڳ  ڱ
له يف شيء من ق شركاء معه يف عبادته  أي أنهم يدعون ويعبدون من ال ح

ب والوهم الهاسد والتطرص ، وإمنا يعبدونه بالظن الكاذعباد  اهلل تعاىل

ېئ  ېئ  ىئ    ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئچ :وقال تعاىل، واهلوى

(2)چىئ  ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب
, 

ې    ېۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ: وقال تعاىل

 .(3)چې     ى   ى 

النافية  چحتچ :نهي أحقية عباد  هذه املعبودات من دونه بــ ومن ذلك:

ٿ   چ : وقال تعاىل ,(4)چيب  جت     حت     خت   مت   ىتچ :للجنس ، كقوله تعاىل

 چٹ     ڤ  چ: أو ،چحت     خت   مت   ىت     چ :وكل آية فيها، (5)چٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ
 .بطالن عبادتهافهي دليل على 

ومن أوجه بطالن عبادتها: النهي الصريح اجلاز  األكيد القاطع عن عباد  

                                                 

 .66يونس:  (1)
 .22سبأ:  (2)
 .71احلج:  (3)
 .19حممد:  (4)
 .18آل عمران:  (5)
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، أي النهي الصريح عن الشرك، واألمر باجتنابه والتباعد عنه، ما سواه

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  چ :كقوله تعاىل

: وقال تعاىل، (1)چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     چ  :وقال تعاىل، (2)چک   گ  گ      گ  کڑ  ک  کژ  ژ  ڑ  چ

ڃ  ڃ     چ   چ  چ  چ  ڇ    چ: وقال تعاىل، (3)چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

ژ  ڑ         ڑ  ک  ک     ک   چ  :وقال تعاىل ،(4)چڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڇڇ  ڇ

(6)چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ چ: وقال تعاىل، (5)چک  گ
 :وقال تعاىل ,

ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   چ: وقال تعاىل، (7)چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳچ 

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  چ: وقال تعاىل، (8)چۆ  ۈ   ۈ     ٴۇ  ۆۇ  ۇ

ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       

 . واآليات يف هذا املعنى كثري ،(9)چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ
                                                 

 .66-65الزمر:  (1)
 .88القصص:  (2)
 .39اإلسراء:  (3)
 .36الرعد: (4)
 .20اجلن:  (5)
 .36النساء:  (6)
 .23اإلسراء:  (7)
 .151األنعا :  (8)
 .33األعراف:  (9)
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، واألمر بالشيء نهي بإفراده جل وعال بالعباد ومن ذلك: األمر الصريح 

(1)چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ چ :، كقوله تعاىلعن ضده
 : وقال تعاىل  ,

ڄ  ڄ  ڃ  چ  :وقال تعاىل، (2)چڃ  ڃ     چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ

 وقال تعاىل: ,(3)چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ

، (4)چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ چ

: وقال تعاىل، (5)چۈئ  ۈئ  ېئ  ۆئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئچ: وقال تعاىل

 :وقال تعاىل، (6)چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ

وقالت ، (7)چڀ  ڀ  ڀ    ڀ  پٻ  پ  پ    پ  ٻٱ  ٻ  ٻچ

چ  چ   چ :وقال تعاىل ،اعبدوا اهلل ما لكم  من إله غريه :الرسل ألممهم

ڄ   ڄ   چ: وقال تعاىل، (8)چڍ   ڍ  ڇچ  چ       ڇ  ڇ  ڇ

ڎ     ڌڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ

                                                 

 .36النساء:  (1)
 .36الرعد: (2)
 .36النحل:  (3)
 .36النحل:  (4)
 .36مريم:  (5)
 .56العنكبوت:  (6)
 .102األنعا :  (7)
 .17العنكبوت:  (8)
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ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ :وقال تعاىل، (1)چڎ  ڈ

واآليات يف هذا كثري ، وكل آية فيها األمر بعباد  اهلل ، (2)چٿ
 تعاىل فإنه يستهاد منها أمران: 

 .األمر بعبادته  وهذا استدالل باملنطوق
 والنهي عن عباد  ما سواه، وهو استدالل باملههو  والتضمن. 

، سلب خصائص اإلهلية عنها، ونهي صهات الكمال يف حقها :ومن ذلك
 :، كقوله تعاىلاليت ال تصلح أن تكون معها آهلة ووصهها باألوصاف

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ

باهلل عليك من كانت هذه فهل ، (3)چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٹ
؟ بالطبع صهته يصلح أن يكون إهلا تصرف له العبادات من دون اهلل تعاىل

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  چ: ، وكقوله تعاىلال

فمن ال خيلق شيئا ومع  ذلك هو خملوق ، (4)چھ  ھ  ھ  ھ
 أصال وال ميلك لنهسه نهعا وال ضرا فضال عن أن ميلكه لغريه فإنه ال
يصلح أن يكون إهلا وال معبودا من دون اهلل تعاىل، وكقوله تعاىل عن 

ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  چ : إبراهيم أنه قال ألبيه

                                                 

 .61-60يس:  (1)
 .92األنبياء:  (2)
 .3الهرقان:  (3)
 .192-191األعراف:  (4)



 

 490 
 

، بل تبا له أن  يبصر  فال يصلح  ألن يكون إهلافمن ال يسمع وال، (1)چڇ

ڦ  ڦ   ڤ   ڦ چ :يكون إهلا من دون اهلل تعاىل ثم تبا له، وكقوله تعاىل

خيرب ، (2)چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ
اهلل تعاىل يف هذه اآلية أن الكهار قد اختذوا من دونه آهلة يعبدونها ويتقربون 
 :هلا بأنوا، القربات، ثم بني جل وعال  العلة من اختاذها آهلة  بقوله

العز  والنصر  أي أنهم يرجون من هذه اآلهلة چڄ  ڄچ
ن هذه اآلهلة ضعيهة الضعف ، ثم أخرب اهلل تعاىل أوالتمكني يف األرض

، ألنها حجار  عجز الكامل عن وحقيق مرادهم منها، وعاجز  الاملطلق
،  يطلب منهاوال صالح وال نصر  ،صماء عمياء بكماء ال نهع فيها وال خري

وبني اهلل جل وعال أن األمر انقلب عليهم  حبيث كانوا يرجون منها احلهظ 
، ووحتاج إىل من هتقر ملن حيهظها ممن أرادها بسوءهي أصال توالنصر فإذا 

ينصرها إن نواها أحد بضرر فصاروا حوهلا حميطني بها حلهظها ونصرها 
هلا حيضرون عندها دائما ، فهم جند نود احمليطني بامللك حلهظه ونصرهكاجل

، فإذا طلبون منها النصر والعز والتمكني، ومع ذلك ال يزالون يحلمايتها
فكيف نت هي أصال عاجز   عن الدفا،  عن نهسها  ممن  أرادها بسوء كا

، ألن فاقد الشيء ال ترجون منها وحقيق ذلك لكم، هذا ال يكون أبدا
فإذا كانت  عاجز  عن نصر نهسها فهي عن نصركم أعجز وأعجز  ،يعطيه

                                                 

 .42مريم:  (1)
 .75-74يس:  (2)



 

 491 

وهو حجة عند  ،، وهذا من باب االستدالل بالقياس األولويوأعجز
 : وكقوله تعاىل  منكرا ومبطال على اليهود عبادتهم للعجل، غالب العلماء

ۇ    ۆ  ۆ    ۈ    ۇھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ    ڭ  ڭ  ڭچ

فنهي صالحيته ، (1)چۅ  ۉ  ۉ  ۅۈ  ٴۇ   ۋ   ۋ
لإلهلية بكونه ال يتكلم وال يهدي سبيال وهذا سلب خلصائص األلوهية 

پ  ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ: عنه، وكقوله تعاىل

، ألن اإلله احلق هو من بيده الرزقذلك ، (2)چڀ  ڀ  ٺ  ٺ
متلك لنهسها الرزق فهذه املعبودات من دونه ال يصلح أن تعبد ألنها ال 

بادتها بسلب خصائص ، فهذا استدالل على بطالن عفضال عن غريها
، ولذلك فإن الكهار حيرصون األلوهية عنها، واآليات يف هذا املعنى كثري 

املكذوبة امللهقة رص الكامل على اختالق هالة من احلكايات والقصص احل
، ليقنعوا غريهم ا عليها شيئا من صهات الكمالحتى يضهو هلذه املعبودات

بصالحيتها للعباد ، وكم وكم من القصص اليت حبكت يف هذا ااجمال حبك 
 الشياطني املضلة، فهذا فقري ال ميلك شيئا فما إن جاء وتوسل بالقرب

، وهذه امرأ  عزف عنها اخلطاب إال وتهجرت عليه الدنيا بأمواهلاالهالني 
فما إن مرغت وجهها عند الضريح الهالني  إال وانسد شار، بيتهم من 
كثر  اخلطاب، وهذا تائه عن أهله زمنا طويال فما إن جاءت أمه إىل القرب 

                                                 

 .148األعراف:  (1)
 .73النحل:  (2)
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وشكت حاهلا يف فقد ولدها إال والولد يأتيها يف نهس اليو ،  ،وشقت جيبها
وحنو هذا الكذب، والعجيب أنك جتد من يصدق هذه اخلرافات  التصديق 
القطعي الذي ال يقبل النقاش، كل ذلك ألن عبادها عرفوا أن الناس 
سينظرون يف صهات هذا املعبود فهم حياولون أن خيتلقوا من الكرامات هلا 

ادعة اخلرقى الذين ال عقول هلم ممن أراد اهلل فتنتهم، واملقصود ما يوجب خم
أن من األوجه الدالة على بطالن عباد  ما سوى اهلل سلب خصائص 

 األلوهية  وصهات الكمال عن هذه املعبودات.
اإلخبار بأن هذه املعبودات ال متلك شيئا، بل هي  ومن األوجه أيضا:

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  چ  :ال تعاىلعاجز  فقري  ليس بيدها شيء، كما ق

فيا أيها الناس باهلل عليكم من ال ميلك ، (1)چژ  ژ  ڑ   ڑ
القطمري  هل يستحق أن يعبد من دون اهلل العلي الكبري مالك امللك جل 

، (2)چڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  کچ :وعال ؟ وقال تعاىل عن هذه املعبودات

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀچ :وقال تعاىل

ېئ    ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئچ :وقال تعاىل، (3)چٺ  ٺ

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  

                                                 

 .13فاطر:  (1)
 .16الرعد:  (2)
 .73النحل:  (3)
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ژ  ڑ        ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ: وقال تعاىل ,(1)چحب  خب  مب  ىب

ئا ال يصلح أن فالذي ال ميلك شي، (2)چڑ  ک  ک  ک  ک    گ
 .يكون ربا وال إهلا

عباد  ما سوى اهلل تعاىل: التصريح بأن ومن الرباهني الدالة على بطالن 
هذه املعبودات ال تسمع دعاء من دعاها، ولو فرض أنها تسمع فإنها ال 

ائ  ەئ  چ: وأنها ال تغين عن عابدها شيئا، قال تعاىل ،تقدر على إجابته

، (3)چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی

ڱ     ڳگ     ڳ  ڳ  ڳ  ک   ک  ک  گ   گ  گ چ :وقال تعاىل

ۋ  ۋ  چ: وقال تعاىل، (4)چں  ڻ  ڻ       ڻ  ںڱ  ڱ  ڱ

ې  ى  ى  ائ       ائ      ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې

فكيف ترتك عباد  من يسمع الدعاء وجييبه ويعبد من ال ، (5)چەئ
 يسمع الدعاء ولو معه ملا كان قادرا على إجابته؟ 

اإلخبار الصريح بضعف هذه املعبودات، وأنها عاجز   ومن الرباهني أيضا:

ٱ  ٻ     چ  :عن الدفا، عن نهسها وذلك يف مواضع متعدد  كقوله تعاىل

                                                 

 .22سبأ:  (1)
 .43الزمر:  (2)
 .5األحقاف:  (3)
 .14فاطر:  (4)
 .194األعراف:  (5)
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پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     پٻ  ٻ  ٻ  پ

ڤ   ڦ    ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٿٿ  ٿ

فانظر أيها العاقل بعني البصري   كيف حال هذه اآلهلة، ، (1)چڦ
فهل باهلل عليك تستحق أن ينظر هلا بعني االعتبار فضال عن أن تعبد من 

ىئ  ىئ  چ :دون اهلل تعاىل، وقال تعاىل عن إبراهيم عليه السال 

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  ىئ  ی  ی  ی     ی  جئ   

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ        ٺ       ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  

ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

فانظر كيف كسرها خليل اهلل تعاىل حتى جعلها ، (2)چھ   ھ  ھہ
، وال قدر  ومل يدافع منها صنم عن نهسه، ألنها عاجز   ال حراك هلاجذاذا 

، فإبراهيم عليه السال  استدل هلم بالدليل العملي على بطالنها بأنها هلا
عاجز  ضعيهة، وقد صهعهم على وجوههم صهعة بيد من حديد حتى بان 

                                                 

 .23احلج:  (1)
 .67-57األنبياء:  (2)
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على رؤوسهم  ولكنهم كابروا وعاندوا ونكسوا ،هلم حقيقة هذه األصنا 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  چ :، وقال تعاىلعمى اهلل  بصائرهموأ

ڌ    ڌڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

گ    گڎ     ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ

ظهر  خليل الرمحن بطالن دعواه بأنه اهلل ببيان أف، (1)چڳ  ڳ  ڳ  ڳ
نه ال فاستدل بضعهه ومهانته على أأنه ضعيف عاجز ال يقدر على شيء، 

الكاملة والقادر  ، فالرب هو القوي القو يصلح أن يكون إهلا وال ربا
وحده املستحق للعباد  ال شريك ، فهو القدر  الكاملة، وذلك هو اهلل تعاىل

 .له
ومن الرباهني أيضا: اإلخبار الصريح أن كثريا من هذه املعبودات تهتقر إىل 

 :وأنها ال توجد إال بصنعه وحنته، كما قال تعاىل ،عابدها يف وجودها

وذلك ألن من يهتقر لغريه ، (2)چۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ
 ، ألن الرب هو واجبال يصلح أن يكون إهلا وال معبودايف وجوده 

الوجود األول الذي ليس قبله شيء، وهو موجد كل موجود، فهو الذي 
، وأما كثري من املعبودات من دونه فالعابد هو الذي أوجدك  لعبادته

أوجدها لكي يعبدها، فهي املهتقر  له وليس هو من يهتقر هلا، كما روي يف 
السري أن بعض العرب كان  يتطذ متثاال من التمر فيعبده فإن جا، أكل منه 

                                                 

 .258البقر :  (1)
 .96-95الصافات:  (2)
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حتى يأتي عليه كله، وكان بعضهم إذا نزل واديا مجع بعض احلجار  
واد آخر فعل ذلك مر  يرحل عنها ويرتكها فإذا حط رحله يف ليعبدها ثم 

؟ املثابة يصلح أن يعبد من دون اهلل تعاىل ثانية وهكذا، هل من كان بهذه
 .سبحانك هذا بهتان عظيم

: ضرب األمثلة احلسية العقلية على بطالن هذه املعبودات، وهذا يف ومنها

ڍ  ڍ  چ: تعاىل فمنه: قوله ،القرآن كثري جدا ونذكر لك بعض ذلك

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ    ڎڌ  ڌ   ڎ

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳگ  گ  گ  ڳ  ڳ           ڳ

 يقول: أيها الناس إن من مجلة ممتلكاتكم عبيدكم وإمائكم،، (1)چں
، فهل يرضى أحدكم أن يقامسه عبيده أي األرقاء الذين هم وحت أيديكم

قسم مالك قسمني، فلك نصهه أيا سيدي   يف ماله، فيأتي العبد ويقول:
ولي نصهه، فهل يرضى أحد منكم أن يشاركه عبده يف ماله وما هو من 

، فإذا كان أحدكم ؟ بالطبع الخصائصه وحقه؟ هل يرضى أحدكم بذلك
ال يرضى بأن يشاركه عبده يف حقه فاعلموا أن العباد  هي من خصائصي 

بيدي فيها؟ فكما أنكم وخالص حقي فكيف ترضون أن يشاركين بعض ع
ال ترضون مبشاركة عبيدكم يف حقوقكم وخالص ما لكم، فكذلك أنا ال 

، وهذا يدل من عبيدي ألن العباد  حقي اخلالصأرضى بأن يعبد معي أحد 
على عظم الظلم يف الشرك، ألن حقيقته أنك تقسم ما هو من حقوق اهلل 

                                                 

 .28الرو :  (1)
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 عز وجل، كما قال تعاىل اخلالصة بينه وبني عبيده، وهذا ال يرضاه اهلل

فالعباد  حق اهلل احملض اخلالص الذي ال ، (1)چڇ  ڍ   ڍ  ڌ  چ :تعاىل

ڇ  ڇ    ڇ  چ: ومنه: قوله تعاىل ،، وهذا واضحشركة ألحد معه فيه

ژ  ڑ  ڑ    ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ     ڈ  ڈ

 :وهذا له تهسريان، (2)چک  گ  گ   کک  ک
أحدهما: أن املشرك إمنا يتطذ آهلة من دون اهلل  تعاىل لتحميه وتنصره  

ووحقق االفتقار  األعداء ولكن إذا حلت ساعة الصهرووحهظه  من الشر و
وال تغين وال  ،وال خري يأتي من قبلها ،هلذه املعبودات فإذا هي ال نهع فيها

 ، أي نهعوال ،وال يأتي من قبلها نصر وال فرج وال عز ،جو،من تسمن 
، فذلك س فيها من صهات النهع واحلهظ شيءألنها أصال عاجز  ضعيهة لي

سهلة التمزيق،  بيتا من خيوط رقيقة بيضاء شهافة مثل العنكبوت اليت تتطذ
تريد أن  حيهظها بيتها من كيد أعدائها فما إن يريدها أحد بسوء إال وأول 

احلماية واحلهظ وهو من خيذهلا هو بيتها الذي ظنت فيه النهع والنصر و
وال عز وال  ،مسكني ضعيف عاجز عن وحقيق ذلك، فال نهع فيه وال خري

، وآهلته مثلها كمثل فاملشرك مثله كمثل هذه العنكبوتة، ال حهظو ،نصر
ية واحلهظ والنهع  نه هذا املشرك يف آهلته من احلماظ، فما يبيت العنكبوتة
فإذا حل وقت الضرور   فال نهع  ،نه هذه العنكبوتة يف بيتهاظهو بعينه ما ت

                                                 

 .7الزمر:  (1)
 .41العنكبوت:  (2)
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من جلب خري أو دفع ضر فإنه ال يصلح  ، فالذي ال نهع فيهوال أي  شيء
وال حيمي وال حيهظ  ،أن يكون  ربا وال إهلا، كما أن البيت الذي ال نهع فيه

من فيه ال يصلح أن يكون بيتا، وعلى هذا التهسري يكون االستدالل على 
وال نهع  ،ضعيهة ال خري يرجى من ورائهابطالن عبادتها بأنها عاجز  

 .حيصل منها
أن بيت العنكبوت ال يوجد فيه إال عنكبوت  واحد، كما  والتهسري الثاني: 

حنن نرى يف غالب بيوتها، فبني أفراد العنكبوت عداو  شديد ، فاألنثى 
وضعت بيضها أكلته إال ما جنا تنقلب على الذكر بعد تلقيحها فتقتله، وإذا 

، فبينها عداو  من أراد الدخول عليها يف بيتها قاتلته أشد القتال، ومنه
، واملشرك الذي يعبد آهلة من دون اهلل تعاىل إمنا يعبدها لتكون له شديد 

وحاميا وحافظا، وهذا سينقلب عليه يو  القيامة، ألن هذه  ،عزا ونصرا
ضهم اآلهلة من دون اهلل ستكون عدوا  له، فتتربأ من عبادته، وينكر بع

بعضا، ويلعن بعضهم بعضا، فطذلته وكذبته وكهرت بعبادته يف أحوج 
سيكون بينهم من العداو   عابد واملعبود من دون اهلل تعاىلأوقاته هلا، فال

واللعن واإلنكار والتكذيب كما يكون بني أفراد العنكبوت من العداو ، 
تكون وعلى هذا التهسري يكون االستدالل على بطالن عبادتها بأنها س

عدوا ملن يعبدها يو  القيامة، فكيف يعبد العاقل من هو عدو له يف حقيقة 
 .؟ واهلل املستعاناألمر

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  چ :: قوله تعاىلومن األمثلة أيضا 
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فاملشرك ، (1)چی  ی  ی  ی  ىئىئ  ىئ   ېئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ
يعبد آهلة كثري ، يكهيك دليال على ذلك أنه كان حول الكعبة قبل الهتح 

 ،، وعباد البقر ضربوا أخس األمثلة على تعدد اآلهلةوستون صنماثالمثائة 
ها ونصيبها من االحرتا  والعباد ، والعابد ظفإن كل بقر  يف العامل هلا ح

بإرضاء كل هذه  فكره مشغولو ،املسكني مع تعدد اآلهلة عقله مشوش
، وال يدري أي إله منها يقد  يف اآلهلة، ال يدري من هو ربه احلقيقي

 .الرضا، وال يدري من يستعني به عند حلول املصائب والكوارث والهنت
، كم باهلل عليك من قرب يعبدون، وكم من وانظر إىل عباد القبور يف العامل

العابد حظ ونصيب من ن هذا ، فكل قرب وميت له مميت يف العامل يعظمون
، فله يف كل بقعة إله يعبده، ويتقرب إليه، وأما املوحد  الذي ال يعبد التعبد

وهادئ الهكر  ألنه عرف  ،ومرتاح البال ،إال اهلل تعاىل فإنه مطمئن القلب
قرب له أنه ليس له إال إله واحد قد أقبل بكل أحاسيسه وجوارحه على الت

، وال يتعرف على يأخذ األوامر إال منهمبا حيبه هذا الرب ويرضاه، ال 
الشر، إال من قبله، قد سلم قلبه من كل أحد إال من هذا الواحد فقط، 
فهل حال هذا كحال من تعددت أربابه، وتنوعت معبوداته؟ ال واهلل إن 
 بينهما لهرقا كما بني السماء واألرض، وذلك كحال  العبد الذي اشرتك يف

وهم مع تعددهم  ،شرائه مجاعة خمتلهون فيما بينهم، فتعددت أسياده
 ، وهذا يقول:مر بينما ينهاه اآلخر عنه، فهذا يأمره بأمتشاكسون خمتلهون

ع تعدد ال تعطه هذا، فيبقى هذا العبد م أعطين هذا، بينما يقول اآلخر:
                                                 

 .29الزمر:  (1)
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د يدري من السي، مشوش اخلاطر  معذب، ال أسياده حائر الهكر متذبذب
، ويقبل على طاعته، فأين هذا من العبد الذي توحد الذي يعتمد أوامره
، وينتهي عما نهاه عنه، ال واحد فقط، يأمتر مبا أمره بهسيده فال ميلكه إ

ويسعى يف خدمته مبا يريد، فهل يستوي هذا العبد يف همه وتهكريه وطاعته 
 وحمبته لسيده وتهانيه يف خدمته، مع حال  العبد األول؟ 

حقيقة من تعددت آهلته كحقيقة  العبد الذي تعددت أسياده، وأما العبد ف
الذي  مل يشرك مع اهلل غريه يف شيء من عبادته  فحاله كحال  العبد لذي 

ی  ی  ی    ىئىئ  ىئ   ېئۈئ  ېئ  ېئچ ــ: ليس له إال مالك واحد، ف

، ولعلنا مع سعة الوقت لة القرآنية يف هذا املعنى كثري واألمث، (1)چی
نهرد شرحها يف رسالة خاصة فإنها من أنهع ما يكون، يارب أسألك 

 .بامسك األعظم أن توفقين لذلك
ومن الرباهني على عباد  ما سوى اهلل تعاىل أيضا: اإلخبار الصريح من اهلل 
تعاىل أن هذه املعبودات ستتربأ من عابدها يو  القيامة، وستكون عدوا له، 

وقال ، (2)چٱ  ٻ   ٻ      ٻ          ٻ  پ  پ  پ  پ چ  :كما قال تعاىل

ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  چ  :تعاىل عن خليله إبراهيم عليه السال  أنه قال  لقومه

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ       ڄڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  

                                                 

 .29الزمر:  (1)
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ٱ  ٻ  چ  :وقال تعاىل عمن كان يعبد املالئكة  الكرا ، (1)چڍ

پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٻ  ٻ  ٻ

ک   چ: وقال تعاىل، (2)چٹ  ٹ  ڤ  ٹٿ    ٿ         ٿ  ٹ  ٿٺ

ڱ  ڱ  ڱ     ڳک  ک  گ   گ  گ   گ     ڳ  ڳ  ڳ

فكيف باهلل عليك يعبد العاقل من ، (3)چں  ڻ  ڻ       ڻ  ںڱ
اجمانب سيكهر بعبادته ويكون له عدوا وخماصما يو  القيامة؟ تاهلل إن هذا 

للعقل كل ااجمانبة، وأما اهلل تعاىل فإنه النافع ملن أخلص له يف العباد  النهع 
 .تا  يف الدنيا ويو  يقو  األشهادالكامل ال

، بل بذلك على الشياطني فإنها ال ترضىوأقول: إن الالئمة إذا ألقيت  

ڑ  ڑ   ک  چ: ستتربأ من هذا اللو  كما قال تعاىل عن أبيهم إبليس

ڳ  ڱ         ڱ  ڱ    ڳک  گ  گ  گ  گ     ڳ   ڳ ک  ک 

ھ  ھ     ہۀ  ہ  ہ  ہ  ۀڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ  ڻ

ۆ    ۇۓ    ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۓھ  ھ  ے  ے

وإن النصارى يلقون بالالئمة على نيب اهلل ، (4)چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   
عيسى عليه السال  فيتربأ إىل اهلل تعاىل مما قالوا وال يرضى بذلك كما قال 
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چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  چ: تعاىل

  ڱڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱ  ڳڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ژڈ  ژ

ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ    ہہں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  

ۉ  ۉ  ې        ۅۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۆڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

دون  وباجلملة فكل ما عبد من، (1)چى  ائ  ائ           ەئ  ەئ  ىې  ې      ې
اهلل تعاىل فإنه سيتربأ من عابده يو  القيامة، وسيكون عدوا له، وهذا من 

 أكرب الدالئل على بطالن عباد  ما سوى اهلل تعاىل.
اإلخبار الصريح بأن أكثر هذه املعبودات ستكون مع  ومن الرباهني أيضا:

ك، ، فلو كانت آهلة حبق ملا كان األمر كذلمن  يعبدها يف النار وبئس القرار

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  چ :وذلك كما قال تعاىل

ڭ  ۇ  ۇ    ڭھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے            ۓ  ۓ  ڭ  ڭ

ک  ک   ک  چ: وقال تعاىل، (2)چۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ

گ  گ  گ  گ        ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں          ڻ    

ھ  ے  ے  ۓ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ       ھ

 :ويف احلديث، (3)چۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ   ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ              ۈ  ٴۇ  ۋ
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ومما ذكره أهل العلم يف  ،(1) (الشمس والقمر ثوران مكوران يف جهنم)
حكمة ذلك أنه من باب زياد  تبكيت أهل النار بأن هذه آهلتكم اليت كنتم 
تعبدون من اهلل تعاىل معكم يف جهنم، فيزاد عليهم بهما العذاب احلسي 
واملعنوي، حيث إنهم يرون ما كانوا يعبدون ويعظمون ويبتهلون إليه يف 

اهلل من أعظم اخلزي والعار ، وهذا والدنيا قد دخل معهم يف النار
قال فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من ) :ويف احلديث والعذاب،

كان يعبد الشمس الشمس ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد 
فاملشركون إمنا عبدوا هذه اآلهلة لكي ،(2) (الطواغيت الطواغيت ... احلديث

بها تكون معهم  فإذا ،عند اهلل تعاىل وتكون شافعة هلم ،وحميهم من العذاب
، وفيما عبد األمر إمنا هو فيها عبد وهو راض ، وأنت خبري بأن هذايف النار

، وأما من عبد من املالئكة ادات من األشجار واألحجار وحنوهامن اجلم
واألنبياء وأولياء اهلل الصاحلني الذين ال يرضون بعباد  من عبدهم من دون 

ۉ  ۉ     ې  ې  چ  :عن النار مبعدون، كما قال تعاىل اهلل تعاىل فإنهم

ٻ  پ  پ  پ    ٻٱ  ٻ  ٻې  ې    ى  ى  ائ  ائ   

وقد أخرب اهلل تعاىل عن حال أوليائه من األنبياء ، (3)چپ   ڀ

                                                 

داود  وأب(، و3200، رقم: )يف بدء اخللق، باب صهة الشمس والقمر أخرجه البطاري، (1)
 .(4116) :، رقم(7/148) :يعلى املوصلي وأب(، و2217) :، رقم(3/574) :الطيالسي

 ,چ   پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺچ ، كتاب التوحيد، باب قول اهلل تعاىل: البطاريأخرجه  (2)

 .(182 - 299كتاب األميان، باب معرفة طريق الرؤية، رقم: ) مسلم(، و7437رقم: )
 .102-101األنبياء:  (3)
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ې  چ: واألولياء بأنهم دائبون يف طاعة اهلل مشتغلون بها كما قال تعاىل

ې     ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  

واملقصود أن كل من عبد من دون اهلل تعاىل فإنه سيتربأ من ، (1)چۇئ
عباده يو  القيامة ويكون هلم عدوا وأن هذا من الرباهني على بطالن 

 عبادتها إذ لو كانت آهلة حبق لنهعت وما ضرت.
ومن الرباهني أيضا: اإلخبار الصريح من اهلل تعاىل بأن هذه املعبودات ال 

: لنهسها وال ملن يعبدها، كما قال تعاىل متلك ضرا وال نهعا ال

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ

ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    چ :وقال تعاىل، (2)چھ   ے  ے

ې    ېۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :وقال تعاىل، (3)چى  ائ  ائ  ىې     ې

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

فباهلل عليك أيها العقل كيف تعبد ما ال ميلك ضرا وال ، (4)چٿ  ٿ   ٹ
، فال جيلب نهعا ال لنهسه وال لك، وترتك عباد  من بيده النهع والضر كله

، فهو اإلله احلق اخلريات إال هو، وال يدفع السيئات إال هو، وال إله إال هو

                                                 

 .57اإلسراء:  (1)
 .18يونس:  (2)
 .38الزمر:  (3)
 .3الهرقان:  (4)
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، وهو اإلله وكذب به املهرتون ،ونوإن جحده اجلاحدون وعطله املعطل
وشكك فيه املشككون،  ،احلق وإن كهر به الكافرون وأشرك به املشركون

فإن أحقيته لإلهلية ليست موقوفة على موافقة أحد وال معارضته، بل هي 
حق يف ذاتها ولو اتهق الكل على التكذيب بها، كما أن إهلية غريه باطل 

بل هي الباطل  ،وقوف على إنكار أحدوبهتان يف ذاتها فليس بطالنها م
 ،بالذات وإن صدقها كل أحد، فإهلية اهلل تعاىل وحده هي احلق بالذات

وإهلية غريه هي الباطل بالذات، والعز لنا يف عبادته جل وعال وليس العز 
كما  ،له يف أن نعبده، كال وألف كال، فنحن املهتقرون إليه االفتقار الذاتي

كما أنه  ،، فال يتصور البتة أن حيتاج  لنا يف شيءأنه الغين عنا الغنى الذاتي
، ولكن اإلنسان كهور ال يتصور أن نستغين عنه طرفة عني وال أقل من ذلك

  .مبني
ومن الرباهني أيضا: االستدالل على بطالن عبادتها بكونهم عباد أمثالنا، 

ې    ېې  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ېچ: كما قال تعاىل

وكيف يدعو العبد من هو عبد ، (1)چى  ى  ائ       ائ    ەئ
 مثله ويرتك عباد  الرب الذي خلق الكل؟ 

: االستدالل على بطالن عبادتها بقياس األوىل وذلك ومن الرباهني أيضا
 من وجهني: 

                                                 

 .194األعراف:  (1)
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االستدالل على ذلك ببطالن عباد  املالئكة، وذلك أن اهلل تعاىل قد  األول:
وصف املالئكة  بصهات ال يصلحون معها أن يكونوا آهلة من دون اهلل 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    چ :تعاىل كما قال تعاىل يف وصههم

ومن كان ذلك فال يصلح أن يكون ، (1)چڦ  ڦ   ڦ  ڦ

ڌ    چ: توعدا من يقول منهم شيئا من ذلكإهلا، وقال تعاىل نافيا إهليتهم وم

، (2)چک           ک  ک  کڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ
: ووصههم كذلك بأنهم يؤمرون وينهون من قبل اهلل تعاىل كما قال تعاىل

وقال تعاىل مقررا تربأ املالئكة ، (3)چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  چ 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ٱ  ٻچ : من عباد  غريهم هلم والرضا بها

  ٹٿ    ٿ         ٿ  ٹ  ٿپ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

ووصههم تعاىل بأنهم يصيبهم الهز، عند مسا، ، (4)چٹ  ٹ  ڤ

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ   :الوحي كما قال تعاىل

ويف الصحيح عن ، (5)چٹ  ٹ  ٹ  ٹٿ  ٿ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ
إذا قضى اهلل األمر يف السماء )قال:  ×أبي هرير  رضي اهلل عنه عن النيب 

                                                 

 .27-26األنبياء:  (1)
 .29األنبياء:  (2)
 .6التحريم:  (3)
 .41-40سبأ:  (4)
 .23سبأ:  (5)
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كأنه سلسلة على صهوان ينهذهم ضربت املالئكة بأجنحتها خضعانا لقوله 
، حتى إذا فز، عن قلوبهم قالوا ما ذا قال ربكم قالوا احلق وهو العلي ذلك

لنواس بن وعن ا ،(1) (الكبري ، فيسمعها مسرتق السمع .... احلديث
إذا أراد اهلل تعاىل أن ): ×: قال رسول اهلل  مسعان رضي اهلل عنه قال

يوحي باألمر تكلم بالوحي أخذت املالئكة منه رجهة ــ أو قال ــ رعد  
شديد  خوفا من اهلل عز وجل فإذا مسع ذلك أهل السموات صعقوا 

فيكلمه اهلل من وحيه يل من يرفع رأسه جرب لفيكون أو ،وخروا هلل سجدا
مر بسماء سأله مالئكتها، ما ذا ، كلما مبا أراد، ثم مير جربيل على املالئكة

احلق وهو العلي الكبري، فيقولون  :قال :؟ فيقول جربيلقال ربنا يا جربيل
، فينتهي جربيل بالوحي إىل حيث أمره اهلل كلهم مثل ما قال جربيل

الشديد فإنه ال يصلح أن يكون ربا  ، فمن أصابته الرعد  واخلوف(2)(تعاىل

حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   چ : وال معبودا من دون اهلل تعاىل، وقال تعاىل

فإذا كانت املالئكة على ،(3)چخت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح
وأنهم العباد املكرمون،  ،عظم أجسامها وعلو منزلتها وقربها من اهلل تعاىل

صحيح ما ورد هلم من الصهات يف الكتاب و، مع عظمة األقوياء األشداء

                                                 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  چ ، كتاب تهسري القرآن، باب قوله تعاىل: البطاريأخرجه  (1)

 (.4701رقم: ) چٿ
(، واهليثمي يف 10502) :، رقم(8/335) :جامع املسانيد والسننرواه ابن كثري يف  (2)

 (.11288) :، رقم(7/94) :جممع الزوائد ومنبع الهوائد
 .26النجم:  (3)
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وال أن  ،، إذا كانوا مع كل ذلك ال يصلحون ألن يكونوا آهلة يعبدونالسنة
يصرف هلم شيء من  العباد  فكيف مبن هو دونهم يف الهضل واملنزلة 

أنه ال تصلح عبادته من والرتبة والصهات والقرب من اهلل تعاىل؟ ال شك 
، فإذا واضح ، وهو قياسنيه بالقياس األولويهذا هو ما نع، وباب  أوىل

جر والقبور كانت املالئكة ال تصلح ملقا  األلوهية، فكيف باحلجر والش
 ؟ ال شك أنها ال تصلح من باب أوىل.والبقر والشمس والقمر

أن األنبياء عليهم السال  ال يصلحون ألن يكونوا أربابا تعبد من  الثاني:
 وال: دون اهلل تعاىل وبيان ذلك، أ

 .واملطلوق ال يصلح أن يكون إهلا ،أنهم خملوقون
 أنهم عباد أمثالنا وإمنا فضلوا علينا بالنبو  والرسالة ومتعلقاتها، :وثانيا 

 .ومن كان عبدا مثلك فإنه ال يصلح أن يكون إهلا لك
 ،أنهم يأكلون ويشربون، أي أنهم حمتاجون للطعا  والشراب :اوثالث 

حمتاجا لشيء كما قال تعاىل مستدال على بطالن  والرب ال يصلح أن يكون

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  چ  دعوى أن عيسى وأمه إهلني من دونه:

ې      ۉۅ  ۅ  ۉ  ۋۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ

ومن يأكل ، (1)چې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ
الطعا  فإنه حمتاج له وحمتاج لهوائده وحمتاج لتحيله وحمتاج ملضغه وبلعه 

، ؟ بالطبع الوإخراجه، وهل من كان كذلك يصلح أن يكون إهلاوهضمه 

                                                 

 .75املائد :  (1)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  :فقال ،ذلك فقد مدح اهلل نهسه بأنه الصمدلو

لذي ال جوف له فال ومن تهسريات السلف للصمد بأنه ا، (1)چپ

وألنه الغين عن ، (2)چہ  ہ    ہ  ہچ  :، وقال تعاىليأكل وال يشرب
، فهو اإلله احلق وحده ال شريك له، وقال تعاىل عن نبيه شيء جل وعال

ڀ  ٺ                ڀٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ  ×:وخليله حممد 

ال ميلك  ×فالنيب ، (3)چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
، ومن كان كذلك فال يصلح لنهسه نهعا وال ضرا فضال عن أن ميلكه  لغريه

وال إهلا، وكذلك هو ال يعلم الغيب، ومن ال يعلم الغيب  ،ال ربا أن يكون
، و يصيبه السوء أي املصائب وغريهافال يصلح أن يكون  إهلا، وكذلك ه

يئ   جب      حب  چ :ومن كان كذلك فإنه ال يصلح أن يكون ربا، وقال تعاىل عنه

 ومن كان بشرا مثلنا فال يصلح أن نعبده من دون اهلل تعاىل،, (4)چخب      مب

فهل بعد ذلك يعتقد فيه أنه ، (5)چہ  ہ      ہ  ھ   ھچ :وقال تعاىل
 حيمل شيئا من صهات األلوهية؟ 

                                                 

 .2-1اإلخالص:  (1)
 .14األنعا :  (2)
 .188األعراف:  (3)
 .110الكهف:  (4)
 .128آل عمران:  (5)



 

 510 
 

يو   ×ويف الصحيح  عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه، قال: شج النيب 
 :؟ فنزلت(كيف يهلح قو  شجوا نبيهم) :، فقالأحد وكسرت رباعيته

على صهوان بن أمية يدعو ) :ويف رواية. (1)چہ  ہ      ہ  ھ   ھچ

ہ  ہ      ہ  ھ   چ: فنزلت (وسهيل بن عمرو واحلارث بن هشا 

 ,(3)چڇ  ڇ  ڇچ  :ويف الصحيح أيضا أنه ملا نزلت عليه ،(2)چھ
هسكم ال أغين اشرتوا أن ـ أو كلمة حنوهايا معشر قريش ـ ) قا  فقال:

 يا بين عبدبين عبد مناف ال أغين عنكم من اهلل شيئا،  ايعنكم من اهلل شيئا 
املطلب ال أغين عنك ، يا عباس بن عبد ملطلب ال أغين عنكم من اهلل شيئاا

ال أغين عنك من اهلل شيئا، يا  ×، يا صهية عمة رسول اهلل من اهلل شيئا
  ،(4)(فاطمة بنت حممد سليين من مالي ما شئت ال أغين عنك من اهلل شيئا

يكون إهلا من دون اهلل  فمن ال يغين عن أقرب أقربيه شيئا فهل يصلح أن
، وكذلك موسى والنصوص يف هذا املعنى كثري  جدا، ؟ بالطبع التعاىل

ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  چ عليها الصال  والسال  فإنه ملا 

                                                 

مسلم يف اجلهاد والسري باب غزو  أحد من طريق ثابت بن أنس رضي اهلل عنه أخرجه  (1)
 (.1791) :رقم

 (.4069رقم: ) چہ  ہ      ہ  ھ   ھچ، كتاب املغازي، باب صحيح البطاري (2)
 .214الشعراء:  (3)
، كتاب الوصايا، باب هل يدخل النساء والولد يف األقارب؟ رقم: البطاريأخرجه  (4)
(2753.) 
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، يكون إهلا ، ومن يصيبه الصعق فال يصلح أنمن هول ما رأى (1)چۇئ
والرسل أفضل من  ،وباجلملة فأنبياء اهلل هم أفضل البشر على اإلطالق

وأفضلهما حممد صلى اهلل على اجلميع  ،وأفضل الرسل اخلليالن ،األنبياء
، وحمبة اهلل فإذا كانوا على قربهم من اهلل تعاىل وعظمة تعبدهم له ،وسلم

، واختيارهم واصطهائهم على سائر خلقه ال يصلحون أن يعبدوا تعاىل هلم
الرتبة واملنزلة؟ ال شك أنه  فكيف مبن هو دونهم يف  ،من دون اهلل تعاىل

فأفضل   ميتنع ذلك يف حقه من باب أوىل، وهو ما نعنيه بالقياس األولوي،
وقد قررنا لك بالدليل  ،واألنبياء ،املطلوقات على اإلطالق هم املالئكة

فمن دونهم من باب أوىل أنه ال   ،أنهم ال ميكن أن يكونوا آهلة مع اهلل تعاىل
لقد تقرر لك يف  ، وبعد ذلك أقول:د مع اهلل تعاىلأن يكون آهلة تعبيصلح 

 ،من اإلميان بهما واعتمادهماهذين الهصلني املهمني جدا أمران اثنان ال بد
  وهما:

 .األول: أن العباد  حق حمض هلل تعاىل
الثاني: أن سائر اخللق أيا كانت منزلتهم ورتبتهم وجنسهم ال يستحقون  

شيئا من العباد ، فاحهظ هذين األصلني فإنهما لب الدين ومجاعه، وأساسه 
وتضلك عنهما  ،تزيغ بك األهواء وتعصف بك الهنت ، وإياك أنومنطلقه

 .، عصمنا اهلل وإياك من كل بالء وفتنةشياطني اإلنس واجلن
 

 

                                                 

 .143األعراف:  (1)
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 عدة الثانية والعشرون:القا

 )األصل يف التمائم املنع (

، ومن ، هذا هو احلق احلقيق بالقبول، فال جيوز منها شيء أبدا: نعمأقول
باب التهصيل والتههيم والتأصيل جنعل الكال  على هذه القاعد  يف 

 مسائل:
عرف أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل التمائم بتعريهني، باحلد  :املسألة األوىل

إنها شيء يعلق على  :اجلامع املانع وبضرب املثال، فقالوا يف حدها باملثال
هي ما يعلق على الدواب ذات  :، وقال بعضهم(1)األوالد يتقون به العني

، وهذه تعريهات بضرب (2)الصهات الطيبة يتقون بها إصابتها من العني
، وال جر  أن التمائم أوسع من ذلك، وحدها اجلامع املانع أن نقول: ثالامل

، فيدخل يف يعتقد فيه جلب اخلري أو دفع الشرهي كل ما يعلق أو يوضع 
 ،أو فيها ،وعلى السيارات ،ذلك ما يعلق على األوالد وعلى الدواب

، أو يف الرقبة، كل ذلك يدخل يف حد التمائم ،أو العضد ،وعلى الكتف
 .اهلل أعلمو

ما أقسا  التمائم؟ واجلواب: لقد قسم أهل العلم رمحهم  :املسألة الثانية
 اهلل تعاىل التمائم إىل قسمني:

 شركية.إىل متائم  ـ

                                                 

 مل أقف على هذا التعريف. (1)
 مل أقف على هذا التعريف.(2)
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، فأما التمائم من القرآن فهي تلك التمائم ومتائم من القرآن أو الذكر -
يعرف مساء غري معلومة وال املشتملة على طالسم وألهاظ غري مههومة، وأ

رى ما حقيقتها ، وكتابات ال تقرأ وأرقا  وحروف متداخلة ال يدملن هي
، أو رسو  على وال إىل ماذا ترمز، أو خطوط متداخلة بعضهما يف بعض

متوازية من أول الورقة إىل أو خطوط  ،أو الصقر ،أو النمر ،أشكال األسد
ا فوق متعدد  بعضه، وقد رأيت متيمة قد رسم فيها صاحبها دوائر آخرها
ذه الدوائر ، أي كأن هل يف الدائر  الصغري  صور  إنسان، وجعبعض

ما يكون  :اه، ومنستحهظه ممن أراده بشر، وصور التمائم الشركية كثري 
على شكل بالستيك ال يكتب فيه شيء وإمنا يوضع على اليد وضعا، 
ومنها ما جيعل كالودعة والصدف البحري، ومنها ما جيعل من فك 

و منها ما يكون متطذا من جلد  ،املهرتسة كاألسد والنمراحليوانات 
الذئب يأكل اجلن، واجلن  عنالذئب، والعامة يف بعض البالد يقولون: 

ختافه، وهذا من الدجل واخلرافات اليت ال نعلم هلا مصدرا إال حكايات 
وأحاجي العوا ، وقد رأيت يف ألبانيا التميمة عندهم متطذ  من  ،البادية

وسياراتهم  ،ل اليت تكون يف رجله، فرأيتهم يضعونها يف بيوتهمخوذ  اخلي
الكبري  والصغري ، فهذه صور وأمثلة من التمائم الشركية، وأما التمائم من 

أو  أو التعاويذ الوارد  يف السنة فكأن يعلق على الصدر ،أو الذكر ،القرآن
، أو ، أو سور  الرمحن، أو آية الكرسيالعضد ورقة كتب فيها سور  يس

يعلق على الولد بعض التعاويذ كاملعوذتني وغريها، فهذه أنواعها، مع 
 ضرب بعض األمثلة عليها، واهلل أعلم.
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 ما حكم التمائم الشركية؟ :املسألة الثالثة
فأقول: لقد أمجع أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل فيما أعلم على منع التمائم  

كتاب والسنة الصحيحة على الشركية، وقد وردت األدلة الكثري  من ال

ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ   چ: ، قال تعاىلوحرميها

ى    ىې  ې     ې  ېۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  چ : وقال تعاىل، (1) چائ  ائ

، (2)چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٺڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ڀپ  پ       پ
عن زينب امرأ  عبد اهلل بن مسعود عن عبد اهلل قال: مسعت رسول اهلل و

، قالت: قلت مل تقول هذا؟ (إن الرقى والتمائم والتَولة شرك)يقول:  ×
واهلل لقد كانت عيين تقذف وكنت أختلف إىل فالن اليهودي يرقيين فإذا 

ه فإذا رقاني سكنت، فقال عبد اهلل: إمنا ذاك عمل الشيطان كان ينطسها بيد
 :يقول ×رقاها كف عنها إمنا كان يكهيك أن تقولي كما كان رسول اهلل 

أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشايف ال شهاء إال شهاؤك شهاء ال )
: صححه الشيخ واحلديث، (3)رواه أبو داود وابن ماجه، (يغادر سقمًا

 .، وهو حديث صحيح(4)األلباني
                                                 

 .38الزمر:  (1)
 .107يونس:  (2)
، كتاب سنن ابن ماجهو( يف الطب، باب يف تعليق التمائم، 3883رقم )سنن أبي داود،  (3)

 .(3615) ، رقم:(1/381) :أمحد(، و3530الطب، باب تعليق التمائم، رقم: )
 ، )صحيح(.(2/1166) :ابن ماجهقال األلباني يف تعليقه على سنن  (4)



 

 515 

 -: الصهر  كان يكره عشر خصال ×عن عبد اهلل بن مسعود أن نيب اهلل و 
والضرب  ،والتطتم بالذهب ،وجر اإلزار ،وتغيري الشيب -: اخللوق يعين

وتعليق  ،والرقى إال باملعوذات ،والتربج بالزينة لغري حملها ،بالكعاب
نسائي وأبو ، غري حمرِّمه. رواه الوإفساد الصيب ،وعزل املاء عن حمله ،التمائم

 .(1)داود
من تعلق متيمة )يقول:  ×عن عقبة بن عامر قال: مسعت رسول اهلل و 

، واحلديث وإن كان فيه (2)(فال أمت اهلل له، ومن تعلق ودعة فال ود، اهلل له
ضعف إال أنه ميكن تقويته باألحاديث الوارد  يف هذه املسألة، ال سيما وأنه 

 .على وحرميها اإلمجا،وقع 
فبايع تسعة أقبل إليه رهط  ×عن عقبة بن عامر اجلهين أن رسول اهلل و 

، قال: رسول اهلل بايعَت تسعة وتركت هذا: يا وأمسك عن واحد فقالوا
من علق متيمة فقد )، فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال: (إن عليه متيمة)

 .(3) (أشرك

                                                 

، كتاب أبي داودسنن (، و5088، كتاب الزينة، اخلضاب بالصهر ، رقم: )سنن النسائي (1)
 (.4222اخلامت، باب ما جاء يف خامت الذهب، رقم: )

 )منكر(. (:8/141) :سنن النسائيقال األلباني يف تعليقه على 
ه، كتاب الرقى والتمائم، باب ذكر الزجر عن تعليق التمائم، صحيحرواه  ابن حبان يف  (2)

 (.17404) :، رقم(28/623) (، وأمحد:6086رقم: )
 (.ضعيف) :(1266) (:الضعيهةاأللباني يف )قال 

، (17/319) :املعجم الكبري الطرباني يف(، و17423) :، رقم(28/637) :أمحدرواه  (3)
 (.885) :رقم
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 ِفي × الّلِه َرُسوِل َمَع َكاَن َأّنُه اأَلْنَصاِرّي َبِشرٍي َأبي عن الصحيح يفو 
 َأْو، َوَتٍر ِمْن ِقاَلَدٌ  َبِعرٍي َرَقَبِة ِفي َيْبَقَيّن اَل َأْن): َرُسواًل َفَأْرَسَل. َأْسَهاِرِه َبْعِض
  .(1)(ُقطَعْت ِإاّل، ِقاَلَدٌ 
 أمحد وروى .(2)(ِإَلْيِه ُوِكَل َشْيئًا َعّلَق َمْن): مرفوعًا ُعكيم بن اهلل عبد وعن
 َتُطوُل احلياَ  لعلَّ ، ُرَوْيهع يا): × اهلل رسول لي قال: قال رويهع، عن

 دابَّة برجيع استنجى أو وترًا، تقلَّد أو حليَته، عَقد َمن أنَّ الناَس فأخِبِر بك،
فهذه األدلة تهيدك حرمة التمائم  ،(3)(منه بريٌء حممدًا فإن عْظم، أو

  ؟شركية: وملاذا وصهتها بأنها الشركية، فإن قلت
، كما يف حديث ابن فأقول: ألن الدليل الصحيح وصهها بأنها من الشرك 

وملا قطع حذيهة  ،(4)(من تعلق متيمة فقد أشرك) :، وقولهمسعود السابق

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  چ  :التميمة عن الرجل قرأ قوله تعاىل

                                                 

أخرجه البطاري، كتاب اجلهاد والسري، باب ما قيل يف اجلرس وحنوه يف أعناق اإلبل،  (1)
 :رقم ،باب كراهة قالد  الوتر يف رقبة البعري ،مسلم يف اللباس والزينة(، و3005رقم: )

(2115). 
، النسائي(، و2072، أبواب الطب، باب ما جاء يف كراهية التعليق، رقم: )الرتمذيرواه  (2)

 (.4079كتاب وحريم الد ، احلكم يف السحر ، رقم: )
 قال األلباني: )ضعيف(.

 (.16995) :، رقم(28/204) :مسند أمحد (3)
 :، رقم(2/600)ه: مسند(، واحلارث يف 17422) :، رقم(28/636) :أمحدرواه  (4)
(563.) 
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على منعه فأنت ترى أن هذا النو، من التمائم قد تظافر  ،(1)چڦ
 ، واهلل أعلم.الكتاب والسنة واإلمجا،

وما حكم النو، اآلخر من التمائم، وهي التمائم  :فإن قلت :املسألة الرابعة
 من القرآن؟

فأقول: يف هذا النو، خالف بني أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل، واحلق يف  
  :، ويدل على املنع عد  أمورهذه املسألة هو القول باملنع

 يقرؤون أنهم مع إقرارًا وال فعاًل ال × النيب عن ذلك ينقل مل أنه: األول

ۉ  ۉ  ې   چ :وقوله، (2)چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ: تعاىل قوله

 وكانت، (4)چڈ  ژ     ژ  ڑچ :وقوله، (3)چې  ې  ې
 أو آية كتب × النيب أن يثبت مل فإنه ذلك مع املتنوعة األمراض تصيبهم

 من أحد على وال ،أزواجه من أحد على وال عليه ال وعلقه شيء يف سور 
 على وال ،أصحابه من أحد على وال ،رقيقه من أحد على وال ،أوالده
 بل عليه وأقر أصاًل عهده يف ذلك فعل أنه نعلم وال، دوابه من شيء

 من أن فلو ،التمائم مسمى عن األكيد النهي الصحيح بالسند عنه الثابت
 ولو × النيب لنا لبينه واأليدي النحور على تعليقه بالقرآن الشهاء أوجه

                                                 

 .106يوسف:  (1)
 .82اإلسراء:  (2)
 .44فصلت:  (3)
 .57يونس:  (4)
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 حمدثات من الشهاء بقصد التمائم هذه تعليق أن يهيدك وهذا، واحد  مر 
 .رد فهر عقيد  أو شريعة الدين يف إحداث وكل األمور

 وهذا السابق مسعود ابن حديث يف كما (التمائمو) :قال × أنه :الثاني 
 والال  األلف أن األصول يف تقرر قد ألنه العمو  ألهاظ من لهظ

 من التمائم كل يف فيدخل العمو ، أكسبته مجع على دخلت إذا االستغراقية
 حتى العمو  على البقاء هو األصل أن األصول يف تقرر وقد تهصيل، غري
 منزل االحتمال مقا  يف االستهصال ترك أن أيضًا وتقرر املطصص، يرد

 فمن شرك، بأنها متيمة كل على عا  حكم فهذا املقال، يف العمو  منزلة
 وقد األصل عن ناقل ألنه بالدليل مطالب فإنه العمو  هذا من متيمة أخرج
 الثابت من ال األصل عن الناقل من يطلب الدليل أن القواعد يف تقرر
 . واضح وهذا عليه،

 سياق يف نكر  وهذا ،(1)(له اهلل أمت فال متيمة تعلق من) :قال × :الثالث
 فيها فيدخل تعم، الشرط سياق يف النكر  أن األصول يف تقرر وقد ،الشرط

 بعض فإن :قلت فإن ومتيمة، متيمة بني تهصيل غري من متيمة يسمى ما كل
  القرآن؟ من ليست متائم على وردت قد األحاديث هذه

 اهلدى لك ويسر ،الدرجة لك ورفع ،فيك اهلل بارك أخي يا نعم فأقول
 ال اللهظ بعمو  العرب  أن :األصول يف تقرر قد ولكن ،كنت حيثما

 ال - األصول يف عندنا الراجح القول على - فنحن السبب، خبصوص
 .اللهظ عمو  عندنا املعترب وإمنا األسباب خصوص إىل ننظر

                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
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 له معادلة، أمره اهلل يتم ال بأن التميمة معلق على دعا × النيب أن: الرابع
 الدعاء فهذا، أموره تتم أن بتعليقها قصده كان معلقها فإن قصده بنقيض

 :قوله يف العمو  بعد الدعاء هذا ورد وقد ،التميمة تعليق وحريم على دليل
 العمو  هذا يف داخلة القرآن من التمائم إن قلنا وقد ،(متيمة تعلق من)

 من سواء ،أيضًا العمو  بها يراد التمائم معلق على الدعاء هذا فيكون
 التميمة معلق على الدعاء هذا بأن قال ومن، القرآن غري من أو القرآن

 خيصص دلياًل نعلم ال وحنن ،املطصص بالدليل مطالب فإنه فقط الشركية
 .العمو  هذا

 وبيان مطلوب أصل الذرائع سد أن الشر، قواعد يف تقرر لقد: اخلامس
 فيه تعتقد ما إىل ميالة هي بل حد عند تقف ال النهوس إن: يقال أن ذلك

 جائزًا القرآن من التمائم تعليق كان فلو عنها الشر ودفع هلا اخلري جلب
 الشيطان فإن الشر اندفا، وال اخلري اجنالب له يقدر ومل الناس بعض فعلقها
 هذا فيتوافق التميمة هذه تأثري ضعف يف العيب بأن له وميلي سيغويه
 املضرات واندفا، اخلريات وحصيل يف العارمة امللحة النهس رغبة اإلغواء

 لذريعة فسدًا ،اإلبليسية والطالسم الشركية التمائم إىل عنها فينصرف
 األمور أوائل فإن ،القرآن من التمائم مبنع قلنا الشركية التمائم باب نهتاحا

 وسدًا التوحيد جلناب فحماية ،غاياتها إىل جتر ووسائلها ،نهايتها إىل جير
 العظيم األصل هذا إىل استنادًا القرآن من التمائم مبنع نقول الشرك ألبواب

 .- الذرائع سد: قاعد  أعين –
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 به ويعمل باجلنان ويتدبر ،باللسان ليتلى كتابه أنزل تعاىل اهلل أن: السادس
 على ليعلق ينزل ومل، ويستشهي به إليه ويتحاكم واألركان باجلوارح
 إخراجًا ذلك فعل فإن، البيوت يف أو ،الدواب على أو ،واأليدي الصدور
 توقيهية بالقرآن االستشهاء صور بأن خبري وأنت، إنزاله مقصود عن للقرآن

 .آياته تعليق ذلك صور من أن صح قد أنه نعلم وال
 امتهانه، شأنه من ما كل عن القرآن صيانة وجوب شرعًا املتقرر أن: السابع
 يف بها بالدخول القرآن امتهان إىل يهضي قد القرآن من التمائم وتعليق
 أو ،عليها تغوط أو بال فلرمبا طهل على كانت ولو، عليها النو  أو اخلالء

 من شيء إليها وصل فلرمبا دابة على كانت ولو ،قذر حمل يف منه سقطت
 امتهان كله وهذا، عليها وبركت رقبتها من سقطت أو، وقذرها الدابة أذى

، ممنو، فهو املمنو، إىل أفضى ما أن تقرر وقد ،شرعًا حمر  وهو للقرآن
  .القرآن من التميمة مبنع نقول القرآن امتهان لذريعة فسدًا

 انصراف أبواب سد باألدلة املعلومة الشريعة مقاصد من أن: الثامن
 إال يتعلق وال اهلل إال يرجى فال، بغريه تعلقها ومنع تعاىل اهلل لغري القلوب

 تعلق من شعبة تنصرف أن البد املعلقات وهذه، عليه إال يتوكل وال ،به
 القلوب انصراف لذريعة فسدًا، القرآن من كانت وإن حتى هلا القلب

 .القرآن من التمائم مبنع نقول تعاىل اهلل بغري وتعلقها
 ومل × النيب عهد على سببه توفر فعل كل أن القواعد يف املتقرر أن: التاسع
 تعرتيهم وكانت × عهده يف موجودًا كان والقرآن، تركه فاملشرو، يهعله

، فعله على أقر أو ،به أمر أو ،ذلك من شيئًا اختذ × أنه يثبت ومل األدواء
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 ،منهية واملوانع متوفر  األسباب كانت فلما، والدواعي األسباب توفر مع
 .واضح وهذا تركه املشرو، أن على يدل فهذا ×، النيب عن فعله يثبت ومل

 أو ،فعله أو ،بقوله عليه األمة دل إال خريًا ترك ما × النيب أن :العاشر
، اخلري من فليست عليه دلنا مما ليس القرآن من التمائم وتعليق، إقراره
 وخمتلف ،أنواعها جبميع كلها التمائم أن تعاىل اهلل شاء إن لك يتضح وبهذا

 الشرك من هي بل ،شيء منها جيوز ال كلها حمرمة أشكاهلا وتنو، ،صورها
التمائم، وال جر  ، فهذا يهيدك حرمة هذا النو، من × اهلل رسول بنص

، ولكن الدليل على أنه قد قال جبوازها بعض أهل العلم من احملققني
، وكل يؤخذ من وأقوال العلماء يستدل هلا ال بهاكما رأيت،  خالف قوهلم

 قوله إال قول الشار،، واهلل املوفق واهلادي.
  األكرب؟ أو األصغر الشرك من هي هل: قلت فإن :املسألة اخلامسة

 فإن، فيها االعتقاد من صاحبها بقلب يقو  ما باختالف خيتلف ذاه: فأقول
 أكرب شرك فهذا بذاتها الشر وتدفع بذاتها اخلري جتلب اليت هي أنها اعتقد
 اجلالب هو سبحانه اهلل أن اعتقد إذا وأما، بالكلية امللة من صاحبه خيرج
 ،فقط األسباب من سبب هي إمنا التمائم هذه وأن ،للشر والدافع للطري

 اختذ ألنه أصغر شرك فهذا وقدره اهلل بقضاء إال يكون ال شيء كل وأن
 فيا، األكرب للشرك وسيلة وألنه ،قدر وال ،شر، سببيته على يدل مل سببًا
 بل، بها ترضوا وال التمائم هذه من احذروا كنتم أينما املسلمون أيها

 وال خريًا جتلب ال أنها -تعاىل اهلل رمحكم - واعلموا ،وأنكروها حاربوها
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 ربنا واهلل ،ويرعاكم حيهظكم واهلل ،وهنًا إال معلقها تزيد ال بل، شرًا تدفع
 .وأعلى أعلم

 حكم ما: نصه هذا سؤااًل الدائمة اللجنة يف الهضيلة أصحاب سئل وقد 
 باملاء الكتابة هذه حمو أو ،مثاًل العضد على وتعليقها القرآن من آية كتابة

 أو جيوز وهل ؟ال أو شرك هو هل ،املاء بهذا غسله أو البدن ورش وحنوه
  ال؟

 تعليق أو وتعليقها القرآن من آية كتابة: ) بقوهلم الهضيلة أصحاب فأجاب
 كشف يف رغبة أو ،منه خيشى ضر من وحصنًا وحنوه العضد على كله القرآن

 ذلك منع من فمنهم ،حكمها يف السلف اختلف اليت املسائل من، نزل ضر
 إن) ×: قوله عمو  يف لدخوله تعليقها عن املنهي التمائم من وجعله
 خمصص ال: قالوا ،(1)داود وأبو أمحد رواه، ( شرك والتولة والتمائم الرقى
 القرآن من متيمة تعليق إن: أيضًا وقال القرآن من ليس ما تعليق خيرج

 ما تعليق لذريعة سدًا تعليقه فمنع، القرآن من ليس ما إىل تعليق يهضي
 حني حيمله ألنه اإلنسان على يعلق ما امتهان يغلب إنه: وقالوا، منه ليس
 عبداهلل القول بهذا قال وممن ذلك، وحنو ومجاعه واستنجائه حاجته قضاء

 من كثري واختارها عنه رواية يف حنبل بن وأمحد وتالميذه مسعود بن
 من اليت التمائم تعليق أجاز من العلماء ومن املتأخرون بها وجز  أصحابه
 بن عمرو بن اهلل كعبد ذلك يف ورخص وصهاته اهلل وأمساء القرآن
 ومحلوا ،عنه أخرى رواية يف وأمحد الباقر جعهر أبو قال وبه ،العاص

                                                 

 تقد  خترجيه. (1)



 

 523 

 ،حجة أقوى األول والقول ،شرك فيها اليت التمائم على املنع حديث
 عن روي وما، له واالحتياط التوحيد محى محاية من فيه ملا للعقيد  وأحهظ

 هذه وتعليق األلواح يف وكتابته القرآن أوالده وحهيظ يف هو إمنا عمرو بنا
 أو الضرر بها يستدفع متيمة تكون أن بقصد ال األوالد رقاب يف األلواح

 . (1) (النهع بها جيلب
 له كاخلالصة ألنه ،كهاية مضى وفيما كثري املسألة هذه يف السنة أهل وكال 
 . وإياك يتوالنا واهلل

خري  مما يسمى األسور  ما ظهر يف هذه اآلونة األ فإن قلت: املسألة السادسة
، وهي أسور  توضع على اليد ختهف أمل الروماتيزيو ، فهل هي النحاسية
 جائز ؟

فأقول: ال بد أوال وفقك اهلل تعاىل أن تههم مسألة مهمة، وهي أن نقول:  
، وإمنا هي شرعا وال قدراها ال حقيقة له ال إن العالقة بني التميمة وأثر

، وهي يف ذاتها ال حقيقة هلا، االت وأوها  يظنها معلقوها حقيقةخي
فالعالقة بني التميمة وأثرها عالقة وهمية وخيال ال حقيقة له، فالودعة 
واخليط واخلرقة كلها يعلقها من يعتقد أنها مؤثر ، وهذا التأثري ال حقيقة له 

هو يعتقد أنها مؤثر ، ولكنها هي يف ذاتها مطلقا إال يف عقل معلقها فقط، ف
ليست مبؤثر ، وبناء على ذلك أقول: إن أثبتت اللجان الطبية املعتمد  
املوثوق بكالمها يف هذه املسألة أن هذه األسور  النحاسية هلا أثر حقيقي 
ثابت يف الطب، وأن بها ماد  فعال ختهف األمل، وأنها تنهع وتهيد يف مثل 

                                                 

 .(1/313) :1 –فتاوى اللجنة الدائمة  (1)
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طبية، فإن  األثر بني تعليق هذه األسور  وختهيف األمل ال هذه احلاالت ال
يكون عالقة وهمية وخياال ال حقيقة له، بل يكون أثرا حمسوسا قد أثبتته 
التجربة وجرى عليه قدر اهلل تعاىل يف كونه، فيجوز يف هذه احلالة تعليقها، 

لتداوي ، وإمنا تكون من باب اه احلالة ال تكون من باب التمائمألنها يف هذ
باألمر الذي ثبت نهعه بالتجارب، واملتقرر أن األصل يف التداوي احلل 

، ولكن كما ذكرت لك ال بد وأن تقرر دليلواإلباحة إال ما حرمه ال
اللجان املعتمد  املوثوق فيها بأن هذه األسور  فيها من املواد املؤثر  يف 

، وأما إذا ا ابت حقيقة ال جمرد خياالت وأوهختهيف هذا املرض ما هو ث
حبسب التجارب يف قررت تلك اللجان أن تعليق هذه األسور  ال أثر له 

، وإمنا املريض هو الذي يتطيل ويتوهم هذا األثر فقط، ختهيف هذا األمل
 ، فنحن الون من تعليق التمائم احملر  شرعافتعليقها يف هذه احلالة يك

على تقرير اللجان الطبية  ، وإمنا نوقف األمرجنيزها مطلقا، وال مننعها مطلقا
املوثوقة املعتمد ، فإن قررت أن تلك األسور  فيها من األثر الطيب ما يكون 

املواضع بسبب هذا املرض املذكور، فال تكون  سببا لتطهيف األمل يف هذه
 ، وأما إن قالوا:من التمائم، ألن األثر حقيقي ال وهمي، وواقع  ال متطيل

من التمائم ألن حقيقة التميمة أن عالقتها باألثر  ، فيكون تعليقهاال أثر هلا
، فال بد من التهريق بني املطلوب منها إمنا هو خيال ووهم ال حقيقة له

 ، هذا رأينا يف هذا النازلة املستجد ، واهلل أعلم.األمرين
 إن قلت: وما الواجب علينا عند رؤية هذه التمائم؟ املسألة السابعة
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، ألنها من املنكر الذي أمرنا النيب لم أن ينكرهاالواجب على املس :فأقول 
من رأى منكم منكرا ) :أن نغريه عند رؤيته، فقال عليه الصال  والسال  ×

فليغريه بيده ، فإن مل يستطع فبلسانه ، فإن مل يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف 
ما من نيب بعثه اهلل ) :، وقال عليه الصال  والسال ، رواه مسلم(1) (اإلميان

له من أمته حواريون يأخذون بسنته، ويقتدون تعاىل يف أمة قبلي إال كان 
، ثم إنها ختلف من بعدهم خلوف يقولون ما ال يهعلون، ويهعلون ما بأمره

، ومن جاهدهم بلسانه فهو ال يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن
لك من اإلميان حبة ، وليس وراء ذمؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن

، ولكن إنكار هذا املنكر ال بد وأن يتبع فيه ، رواه مسلم(2)(خردل
اخلطوات اليت ال يرتتب عليها مهسد  خالصة أو راجحة، فلكل مقا  مقال، 

، ودافع وعلى كل حال فإنكار املنكر شرعه اهلل تعاىل ألنه حمقق للمصاحل
 .نكار، واهلل أعلما األمر عند اإل، فال بد من مراعا  هذللمهاسد

 القاعدة الثالثة والعشرون

 ) األصل يف الطرية املنع (
والكال  عليها سيكون يف مسائل من باب التوضيح والتهصيل،  أقول:

 فأقول: 
، التطري مصدر تطري يتطري تطرًيااعلم رمحك اهلل تعاىل أن  :املسألة األوىل 

الطري وهو التشاؤ  ، وأصله معرفة اخلري والشر بداللة مأخوذ من الطري

                                                 

 .(49من اإلميان، رقم: ) ، كتاب اإلميان، باب بيان كون النهي عن املنكرمسلمأخرجه  (1)
 .(50، كتاب اإلميان، باب كون النهي عن املنكر من اإلميان، رقم: )مسلمأخرجه  (2)
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 ،أو معلو  ،و مرئيأ ،: التشاؤ  باملكروه من مسمو،والتطري شرًعا، بالطري
 .أو مكان ،أو زمان

فمثال التطري باملسمو،: أن يقصد اإلنسان سهًرا فيسمع أحًدا يقول: يا 
خاسر أو يا خائب فيثنيه ذلك القول عن سهره اعتقاًدا منه أنه عالمة على 

أو فيه شيء من العقبات  ،أو خائًبا ،خاسًرا أن سهره هذا سيكون
 والصعاب.

ومثال التطري باملرئي: أن يريد اإلنسان الزواج من بيت ما فريى البومة على 
ويعتقد أنهم أهل شؤ  ويصده ذلك املرئي  ،هذا البيت فيتشاء  من أهله

عن قصده الذي أراده، أو يرى البومة مثاًل على بيت من البيوت فينعقد يف 
 به أنه سيصيب أهل ذلك البيت شيء من املكروه من موٍت أو مصيبة.قل

ومثال التطري بالزمان: أن يصيبه مثاًل يف يوٍ  أو شهر معني من السنة مصيبة 
من حادث أو خسار  جتار  فيصري كلما جاء ذلك اليو  أو الشهر يعطل 

أصابه  معاشه وال يذهب إىل حانوته اعتقاًدا منه أنه لو فعل ألصابه كما
كما سيأتي إن شاء  -، ومن ذلك تطري أهل اجلاهلية بشهر صهر فيما مضى
، ومنها تشاؤ  بعض الدول بيو  احتالهلم فرتى أحواهلم -اهلل تعاىل 

 . االجتماعية تتغري يف ذلك اليو  وحنو ذلك
ومثال التطري باملكان: أن يصيب اإلنسان حادث يف شار، مثاًل وتراه كلما 

ه أبعد عنه تشاؤًما من هذا املكان، واهلل حيهظنا وإياك من هذه جاء قريًبا من
 واهلل أعلم. االعتقادات الباطلة واملداخل اإلبليسية،
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التطري حرا  وشرك، بداللة : اعلم رمحك اهلل تعاىل أن ةاملسألة الثاني

پ  پ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ: الكتاب والسنة: قال تعاىل

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڎڍ  ڌ  ڌ  ڎچ: وقال تعاىل ,(1)چٹ

ڳ  ڳ  ڱ     ڳگ  ڳ  گڑ   ڑ  ک  ک                 ک  ک  گ  گ

: ×قال: قال رسول اهلل رضي اهلل عنه  وعن أبي هرير  ,(2)چڱ
متهق عليه وزاد مسلم: )وال  .(3) (دوى وال طري  وال هامة وال صهرال ع)

: ×قال: قال رسول اهلل  رضي اهلل عنه. وهلما عن أنس (4)نوء وال غول(
الكلمة : وما الهأل؟ قال: ). قالوا(ال عدوى وال طري  ويعجبين الهأل)

قال ابن  )الطري  شرك الطري  شرك(.: . وعن ابن مسعود مرفوًعا(5)(الطيبة
فهذه األدلة تهيد  .(6)مسعود: )وما منا إال ... ولكن اهلل يذهبه بالتوكل(

                                                 

 .131األعراف:  (1)
 .19-18يس:  (2)
باب ال  ،مسلم يف السال (، و5707، كتاب الطب، باب اجلذا ، رقم: )البطاري أخرجه (3)

 (.2221) :عدوى وال طري  وال هامة وال صهر. . رقم
 .... وى وال طري  وال هامة وال صهرباب ال عد( 33) كتاب اآلداب،مسلم صحيح  (4)
صحيح مسلم يف (، و5776، كتاب الطب، باب ال عدوى، رقم: )صحيح البطاري (5)

 (.2224) :رقم ،السال  باب الطري  والهأل وما يكون فيه من الشؤ 
( يف 1614( يف الطب، باب يف الطري ، والرتمذي رقم )3910) :رواه أبو داود رقم (6)

 .السري، باب ما جاء يف الطري 
 (.هذا حديث حسن صحيح)الرتمذي: قال 
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( نكر  يف وال طري ؛ ألن قوله: )ة نهي تأثري التطري النهي املطلقإفاد  قوي
؛ أيًضا أن التطري كله شرك ، وثبتاق النهي فيعم مجيع أنوا، التطريسي

( مهرد دخلت األلف والال  املهيد  الطري  شركوذلك ألن قوله: )
وبأي  ،لالستغراق فيدخل فيها كل ما يسمى تطرًيا على أي شكل كان

، واهلل حكم التطري يف شريعتنا حرا  وشركفبان بذلك أن ، يء كانش
 .أعلم

األكرب أ  من قبيل  فإن قلت: وهل التطري من قبيل الشرك :املسألة الثالثة
 ؟الشرك األصغر

، فإن التطري قد يكون شرًكا أكرب، وقد يكون شرًكا هذا فيه تهصيلفأقول:  
 : قسمانوبيان ذلك أن يقال: أن التطري ، أصغر
: أن يعتقد املتطري أن ما تطري به هو الذي جيلب اخلري أو يدفع الشر األول

 ،أو املرئي ،، أي أن هذه األشياء اليت تطري بها من املسمو،بذاته استقالاًل
هو الذي يهعل ذلك بذاته، فهذا الشك أنه تطري  ،أو املكان ،أو الزمان

التوحيد، وهو شرك يف يوصل صاحبه إىل الشرك األكرب املنايف ألصل 
الربوبية لكنه اعتقد خالًقا ومقدًرا مع اهلل تعاىل، وألنه اعتقد أن هلذه 
األشياء تصرًفا خهًيا ذاتًيا، وهو أيًضا شرك يف األلوهية ألنه تعلق قلبه خوًفا 

 .ورجاًء بغري اهلل تعاىل يف أمر ال يقدر عليه إال اهلل تعاىل
 تعاىل هو الذي جيلب اخلري ويدفع الشر وأن : أن يعتقد املتطري أن اهللالثاني

لشر فقط، فهذا هو هذه األشياء اليت تطري بها إمنا هي أسباب للطري وا
، بل ًبا ما ليس بسبب شرًعا وال قدًرا؛ وذلك ألنه اعتقد سبالشرك األصغر
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، ولكن هذا فيما ، وألنه وسيلة للشرك األكربقد ورد الشر، بنهي كونه سبًبا
معه وصده ذلك أو أمضاه، أما إذا وقع يف شيء من ذلك إذا اسرتسل 

ودافعه وجاهده بالطرق الشرعية وأزاله من قلبه واستعان باهلل تعاىل وتوكل 
، وهذه ه ومل يهكر فيه فهذا ال شيء عليه، بل هو مأجور بهذه ااجماهد علي

لة الواردات من إلقاء الشيطان ووسوسته، ومن فضل اهلل علينا أنها من مج
إن اهلل جتاوز عن أميت اخلطأ : )× يث النهس املعهو عنه كما يف قولهحد

 ، واهلل أعلم.(1) (وما وسوست به صدورها ما مل تعمل به أو تتكلم
ما الطرق الشرعية ملدافعة مثل هذه الواردات : فإن قلت: واملسألة الرابعة

 وحمو أثرها من القلب؟
 أقول: الطرق كثري  ومتنوعة وهلل احلمد واملنة، وأذكر لك أهمها فأقول: ف 

فهم سلف  األول: طلب العلم الشرعي املؤصل على الكتاب والسنة على
وى ما يدافع به مثل هذه ، وهذا أعظم سالح وأقاألمة يف أمور االعتقاد

، ولذلك فإنه ال يقع يف مثل ذلك ويسرتسل معه إال من غلب الواردات
انه يف حلقات مظ، فعليك بطلبه من جلهل ، فاهلل اهلل بالعلم الشرعيعليه ا

 ،ويف قراء  كتب السلف الصاحل ،أهل العلم املوثوق بعلمهم وأمانتهم
وخصوًصا كتب شيخ اإلسال  وتلميذه ابن القيم وأئمة الدعو  عليهم 

ومجعنا بهم يف  ،وأسكنهم اهلل فسيح وعالي اجلنان ،الرمحة والرضوان
 وجزاهم اهلل خري ما جزى عامًلا عن أمته. ،الهردوس األعلى

                                                 

 (،5269، كتاب الطالق، باب الطالق يف اإلغالق والكره، رقم: )البطاريأخرجه  (1)
 (.2044، كتاب الطالق، باب طالق املكره والناسي، رقم: )ابن ماجهو
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الثاني: االعتقاد اجلاز  الذي ال خيالطه ريب بوجه من الوجوه أنه ال جيلب 
اخلري وال يدفع الشر إال اهلل تعاىل، وأن هذه األشياء خملوقات ضعيهة ال 

ال متلك لنهسها نهًعا وال ضًرا، فكيف متلكه لغريها؟ فإن فاقد الشيء 
يعطيه، فاهلل هو مالك امللك وبيده اخلري كله أوله وآخره والكون كله علويه 
وسهليه وحت سلطانه وقهره وتصرفه ال ميلك أحد معه ضًرا وال نهًعا، 

ذكره دائًما حتى يكون من فالبد أن نربي أنهسنا على ذلك وندربها على ت
 ، واهلل املستعان.طبيعتها

اىل وأن ما أصابك من الضر أو فاتك من الثالث: أن تؤمن بقدر اهلل تع
وطويت  ،هت منه األقال وج ،اخلري إمنا هو بقدر اهلل الذي كتب وفرغ منه

وأن  ،، فما أصابك مل يكن ليططئك وما أخطأك مل يكن ليصيبكصحهه
 ،األمة لو اجتمعوا على أن ينهعوك بشيء مل ينهعوك إال بشيء قد كتب لك

ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتب عليك 
 وال مكاًنا ألنه أمر قد فرغ منه. ،وال زماًنا ،فال وحمل املسؤولية طرًيا

اهلل تعاىل وأطرها على الرابع: حث النهس ومحلها على إحسان الظن ب 
، ومما يذهبه إحسان  نو، من إساء  الظن باهلل تعاىل، فإن التطريذلك أطًرا

 إمنا هو الظن به جل وعال وأن ما أصابك من الضر أو فاتك من اخلري
فامحد  ،، وخري  اهلل لك خري من خريتك لنهسكشيء قد اختاره اهلل لك

وارض وسلم فإن أمر املؤمن كله خري  ،اهلل واشكره على ما قضاه وقدره
 وهلل احلمد واملنة.
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ى اهلل تعاىل وحسن االعتماد عليه، فإنه اخلامس: مدافعة ذلك بالتوكل عل
ومالذ الراغبني الراجني، ال ملجأ هلم غريه  ،وحده جل وعال معاذ اخلائهني

وإياك أن  ،وال رب هلم سواه، فتوكل عليه وعلق قلبك به التعلق املطلق
فهذا واهلل هو  ،ينصرف شيء من تعلقه عليه إىل التعلق بالطيور أو البو 

فالقلب ال يزال يف فرح وسعاد  وأمان ال يوصف ما كان ، اخليبة واخلسار 
ومتى انصرف عنه إىل غريه فناهيك عن  ،وعالجل متعلًقا بكليته على ربه 

، فيا رب نعوذ بك من واهلم والغم الذي يصيبه وحيل فيهالضيق والضنك 
 ونسألك أن تعيننا على وحقيق ذلك. ،أن تتعلق قلوبنا بغريك

ألوراد املرعية اليت وا ،األمور باألذكار الشرعية السادس: قرن ما مضى من
بسنٍد صحيح عن عقبة بن  ، فمن ذلك ما رواه أبو داودوردت يف ذلك

أحسنها الهأل وال فقال: ) ×: )ذكرت الطري  عند رسول اهلل عامر قال
اللهم ال يأتي باحلسنات إال  :ترد مسلًما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل

، وألمحد من (1)(ئات إال أنت وال حول وال قو  إال بكأنت وال يدفع السي
وما  :(. قالوامن ردته الطري  عن حاجته فقد أشرك: )حديث ابن عمرو

 ،وال طري إال طريك ،أن يقول: اللهم ال خري إال خريككهار  ذلك؟ قال: )
ومن ذلك االستعاذ  باهلل من الشيطان الرجيم؛ ألن هذه  .(2) (وال إله غريك

 الواردات من الشيطان واالستعاذ  تضعف عمله وتسد أبوابه.

                                                 

 (.3919باب الطري ، رقم: )الطب، ، كتاب سنن أبي داود (1)
 قال األلباني: )ضعيف(.

 (.7045) :، رقم(11/623): مسند أمحد (2)
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وقطع التهكري  ،السابع: عقد العز  واملضي قدًما وااللتهاء عن هذا الوارد
ك على أسأله بامسه األعظم أن يعينين وإيا ،واالشتغال عنه مبا هو أنهع ،فيه

 ، واهلل أعلم.وحقيق التوكل عليه جل وعال
 ،(1) (ال عدوى: )× كيف اجلمع بني قولهفإن قلت: و :املسألة اخلامسة

 إذا: )، وقوله يف الطاعون(2) (فر من ااجمذو  فرارك من األسد: )وبني قوله
 ؟(3)(مسعتم به يف أرٍض فال تقدموا عليه

اجلمع بينهما يسري وهلل احلمد واملنة وبيانه أن يقال: إن العدوى لنا  فأقول: 
تقاد انتقاهلا ابتداًء أي انتقاهلا بنهسها وهو االعنظر من ناحية  فيها نظران:

( لنهي هذا االعتقاد ال عدوى، فجاء قوله: )الذي كان عليه أهل اجلاهلية
 أي ال تنتقل بنهسها. ،، فأثبت أن العدوى ال تصرف هلا بذاتهاالهاسد

علول إىل الصحيح بقدر اهلل نظر من ناحية سرايتها من املوالنظر الثاني: 
، (فر من ااجمذو  فرارك من األسدهذا هو الذي أثبته حديث: )، وتعاىل

إذا مسعتم به يف بلٍد ، وحديث: )(4)(ال يورد مرض على مصح: )وحديث
فالعدوى ابتداًء منهية، والعدوى انتقااًل بقدر اهلل تعاىل مثبتة،  . (فال تقدموا

حتى فالعدوى اليت نهاها الدليل ليست هي العدوى اليت أثبتها الدليل 

                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
 (.5707، كتاب الطب، باب اجلذا ، رقم: )البطاريأخرجه  (2)
مسلم يف (، و3473، كتاب أحاديث األنبياء، باب حديث الغار، رقم: )البطاريأخرجه  (3)

 (.2218) :السال  باب الطاعون والطري  والكهانة وحنوها رقم
 .... وى وال طري  وال هامة وال صهرباب ال عد( 33) كتاب اآلداب،مسلم صحيح  (4)
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يكون هناك تناقض، ولذلك فإن بعض الصحابة ملا مسع ذلك الكال  أعين 
. ع مبشهر البعري فتجرب لذلك اإلبل( قال: فإن النقبة تقال عدوىقوله: )
، فالصحابي هنا (1)(فمن أعدى األول: )-عليه الصال  والسال   -فقال 

فبني له النيب  ظن أن العدوى املنهية هي العدوى االنتقالية بقدر اهلل تعاىل،
وبناًء عليه: فوقو، املرض ، ابتداًء أنه ال يريد ذلك وإمنا يريد العدوى ×

ابتداًء إمنا هو بقدر اهلل تعاىل وسراية العدوى من املعلول إىل الصحيح أيًضا 
وال خيرج شيء عن  ،هي بقدر اهلل تعاىل، فالكل حاصل بقضائه وقدره

، ومن ذلك اتقاء أسباب اب الشروالعبد مأمور باتقاء أسب ،كونه مقدًرا
فإذا أصيب بشيء من ذلك فليعلم أنه إمنا انتقلت إليه بقدر اهلل  ،العدوى

، واهلل تعاىل ال أنها انتقلت بذاتها، وبذلك فال إشكال وهلل احلمد واملنة
 .أعلم

ما رد يف األحاديث املاضية ذكر الهأل، فوفإن قلت: فقد  :املسألة السادسة
  (؟أحسنها الهأل) :×؟ وما معنى قوله الهأل

بأنه الكلمة الطيبة كما يف احلديث السابق،  × الهأل قد فسره النيبفأقول: 
يعجبه الهأل، كما يف حديث:  -عليه الصال  والسال   -وقد كان 

؛ وذلك ألن الكلمة الطيبة إذا مسعها فتهاءل بها وأنه (2) )ويعجبين الهأل(
ذلك من باب حسن الظن باهلل خلريات يكون سيحصل له كذا وكذا من ا

                                                 

(، 5717، كتاب الطب، باب ال صهر وهو داء ياخذ البطن، رقم: )البطاريأخرجه  (1)
 (.2220) :هامة وال صهر. . رقممسلم يف السال  باب ال عدوى وال طري  وال و
 تقد  خترجيه. (2)
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أو  ،، فحقيقة الهأل أنه حسن ظن باهلل تعاىل كأن يريد اإلنسان سهًراتعاىل
جتار  مثاًل فيسمع من يقول: يا غامن أو يا رابح، فتقع هذه الكلمة يف قلبه 
فيزداد بها سروره ويتهاءل بها، وهذه الكلمة اليت مسعها ليست هي اليت 

فيما أراد من األصل، بل هو عاز  أواًل على الهعل لكن ملا  دفعته للمضي
، فالتهاؤل يشرح اد تهاؤله وحسن ظنه بربه جل وعالمسع هذه الكلمة ازد

ويذهب الضيق الذي يوجبه الشيطان ويسببه يف  ،ويؤنس العبد ،الصدر
قلب العبد، فكان التهاؤل بذلك حسًنا، والنهوس مهطور  على حب مسا، 

وسرورها بة عند عزميتها على الهعل ليزداد بذلك فرحها الكلمة الطي
: -عليه الصال  والسال   -ذلك قال ، ولوحسن ظنها بربها جل وعال

 .، واهلل أعلم(1)(وأحسنها الهأل)
 (؟: )خري يا طريما حكم قول القائل إن رأى شيئا يستنكره :املسألة السابعة

، وهو مستمد من عقيد  التشاؤ  بالطيور ، ألنههذا القول ال جيوز :فأقول
، فإن اهلل تعاىل مل جيعل ي تلك العقيد  الهاسد  يف النهوسقول جاهلي حي

خري يا ) :، فقول القائلف يف جلب اخلريات أو دفع املضراتللطيور تصر
رؤيتها جتلب  ، أو كن من الطيور اليتيا طري ال تأتي إال باخلري( معناه: طري

 .. واهلل أعلم، وجيب احلذر منهواملهم أنه قول باطل السعد ال النحس،
فإن قلت: اذكر لنا صورا من التشاؤ  املمنو، واليت كثر  :املسألة الثامنة

 وقوعها يف الناس غري ما ذكرت؟

                                                 

 تقد  خترجيه. (1)



 

 535 

احب املعتصر يف شرح كتاب فأقول: نعم، وأنقل لك هنا ما قاله ص 
قوهلم: منها:  التطري:وهناك مسائل واقعية هي من باب ) :قال ه، فإنالتوحيد

للشيء اجلديد، وهذه من ألهاظ اجلاهلية أنكرها بعض  (خري يا طري)
 السلف ملا مسعها وهجر عليها.

 فهذه من لوثة التطري. (،على الطائر املأمون)قوهلم للمسافر:  ومنها:
 وهذه وحتاج إىل مزيد حبث. (،ما طار طريه)قوهلم:  ومنها:
، ه(، والطري األسود ترى يا شينهترى يا زين الطري األخضر)قوهلم:  ومنها:

 وهذا من التشاؤ  باأللوان.
 إذا شعر حبكة يف يده اليمنى، فهي عالمة خري.أنه  منها:و

 إذا شعر حبكة يف يده اليسرى، فهي عالمة شر. :ومنها
 إذا طنت أذنه، استدل على أنها عالمة شر. :ومنها
وميوت له ميت فيه فيتشاء  منه،  التشاؤ  يف بلد أو بيت، كأن يسكنه: ومنها

 فهذا تطري؛ ألنه ال عالقة بني املوت والسكن.
تشاؤ  اآلباء إذا مسوا أبناءهم بأمسائهم، ويقول: إنها من عالمة : ومنها

 قرب موته.
حركة العني أو رّفة العني، فيقولون يف اليمني: خري، ويف اليسرى: : ومنها
 شر.

يف أول النهار بأي سعر وال يرد أول  بعض أهل التجارات يبيع: أن ومنها
 زبون، فإذا رده فيسمى هذا اليو  شؤ .
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إذا رأى نعاًل على نعله، فإنه يتهاءل بالسهر، وإذا وقع روث طائر : ومنها
 على ثوبه، فإنه يتشاء  يف السهر. 

ما يسمى بهتح اآلّي، فهم يهتحون املصحف ويتهاءلون يف أول آية، : ومنها
ا آية رمحة أو جنة تهاءلوا وسافروا، وإذا رأوا آية نار أو فإذا فتحوا ووجدو

 ، واهلل أعلم. ، وهو طيب جدا(1) كالمه .(يتشاءمون عذاب فإنهم
عدو  وال  ال) ×:قول النيب اعلم رمحك اهلل تعاىل أن  :املسألة التاسعة

 ،صريح يف النهي عن مجيع أنوا، الطري  أن قوله هذا  (2) (طري  ... احلديث
ثبت أنه قد لكن وألنه نكره يف سياق النهي والنكر  يف سياق النهي تعم، 

رواه مسلم من ، (املرأ  والهرس والدار :إمنا الشؤ  يف ثالث) :قال ×
إن كان الشؤ  يف شيء فهي الهرس ) :، ويف رواية له(3)حديث ابن عمر
ال وأخرج أبو داود وصححه احلاكم عن أنس قال: ق ،(4)(واملسكن واملرأ 

كثري فيها أموالنا فتحولنا  ،رجل يا رسول اهلل إنا كنا يف داٍر كثري فيها عددنا
 ×:، فقال رسول اهلل والناوقلت فيها أم ،إىل داٍر أخرى فقل فيها عددنا

  ×وأخرج أبو داود عن سعد بن مالك أن رسول اهلل  ،(5)(ذروها ذميمة)
                                                 

 .(1/149) :املعتصر شرح كتاب التوحيد (1)
 تقد  خترجيه. (2)
 .(2225، كتاب اآلداب، باب الطري  والهأل... رقم: )صحيح مسلم (3)
 .(2225، كتاب اآلداب، باب الطري  والهأل... رقم: )صحيح مسلم (4)
 (.3924، كتاب الطب، باب يف الطري ، رقم: )داودسنن أبي  (5)

 قال األلباني: )حسن(.
 ؟مل أقف على تصحيح احلاكم له
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الطري  يف شيء فهي ال هامة وال عدوى وال طري  وإن تكن ) :كان يقول
فكيف اجلمع  ،(2)وأصل احلديث يف الصحيحني ،(1)(الهرس واملرأ  والدار

وأحاديث تثبت  ،، فأحاديث تنهى عن الطري  مطلقًاهذه األحاديث بني
 وجود الشؤ  يف بعض األشياء فكيف اجلمع بينها؟ 

لعلم رمحهم اهلل تعاىل أقول: اختلف يف ذلك أهل الهضل علينا من أهل ا
)هو على ظاهره،  :: فقال سيدنا اإلما  مالك رمحه اهلل تعاىللى أقوالع

ومن الدار ما جيعل اهلل تبارك وتعاىل سكناها سببًا للضرر واهلالك، وكذا 
صل اهلالك عنده بقضاء أو اخلاد  ما قد حي ،أو الهرس ،اختاذ املرأ  املعينة

  .(3) (اهلل وقدره
الدار ضيقها وسوء جريانها شؤ  )وسلك آخرون مسلك التأويل فقالوا: 

، يب، وشؤ  املرأ  يف عد  والدتها وسالطة لسانها وتعرضها للروأذاهم
 ،، وشؤ  اخلاد  سوء خلقهوغالء مثنها ،رس أن ال يغزى عليهاوشؤ  اله

 .(4)(وقلة تعهده ملا فوض إليه

                                                 

 (.3921، كتاب الطب، باب يف الطري ، رقم: )سنن أبي داود (1)
 قال األلباني: )صحيح(.

 تقد  خترجيه. (2)
 .(14/220) :شرح النووي على مسلمانظر  (3)
 :عمد  القاري شرح صحيح البطاري، و(14/222) :مسلمشرح النووي على انظر  (4)
(21/273). 
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، ولكن الظاهر هو ما قاله اإلما  (1)وقال آخرون: الشؤ  هنا عد  املوافقة 
، وال داعي هلذه التأويالت اليت هلل تعاىل محاًل للهظ على حقيقتهمالك رمحه ا

ال دليل عليها، فتكون هذه األمور املذكور  يف األدلة مستثناً  من عمو  
، وهذه األمور )وال طري ( عا  :وحريم التشاؤ ، ألن وحريم الطري  يف قوله

 . أعلمدلٍة خاصة واخلاص مقد  على العا . واهللوردت يف أ
 هل الهرار من أمكنة اخلطر داخل يف التطري املمنو،؟ :املسألة العاشرة

، بل هذا من باب األخذ باألسباب املشروعة، وقد قال عليه ال واجلواب:
وقال عليه الصال   ،(2) (فر من ااجمذو  فرارك من األسد) :الصال  والسال 

تقدموا عليه ، وإن وقع إذا مسعتم يف بلد فال ) :والسال  يف أرض الطاعون
قد  فأمر من ليس فيها أن ال ي ،(3) (بأرض وأنتم فيها فال خترجوا فرارا منه

، وأمر من فيها أن ال من باب األخذ باألسباب املشروعة ، ألن هذاعليها
خيرجوا منها وذلك من باب احلجر الصحي هلذا املرض الهتاك، حتى ال 

ته حمصور  ميكن القضاء عليه دائر ينتشر بسبب كثر  االنتقال، وحتى تكون
، واهلل املستعان، واملهم أن اجتناب األماكن اخلطر  وعد  الذهاب فيها
أو الهرار منها ليس داخال وحت التطري املمنو،، بل هو من باب  ،إليها

                                                 

 .(14/222) :شرح النووي على مسلمانظر  (1)
 تقد  خترجيه. (2)

 
 تقد  خترجيه. (3)
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ألطراف األخذ باألسباب اليت شرعها اهلل تعاىل حلهظ النهوس والعقول وا
 اهلل أعلم.، وواألموال واألعراض والدين

إنه قد ظهر يف زماننا أناس ال خالق هلم ينسبون  :املسألة احلادية عشرة
الشر املوجود يف األمة ألهل الدين واالستقامة، فيقولون: إمنا أصابنا هذا 

ن ــ كما يقولون ــ موجودون البالء والشر ألن أهل اللحى ورجال الدي
 ، فكيف الرد على هذه الطائهة التافهة؟فينا

، وال غرابة يف ، ال خري فيهافأقول: هي كما ذكرت أنت أنها طائهة تافهة 
، فإن من قبلهم من أهل الكهر والنهاق والشك والشقاق قد األمرهذا 

ن إفقالت هلم أممهم:  ،نسبوا الشر واملصائب ملن هو خري منا وهم األنبياء
قو  إال باهلل وال حول وال الذي أصابنا من الشر إمنا سببه وجودكم بيننا، 

، ومن ذا يرجو السالمة من هذا االتها  الباطل الكاذب بعد أن اتهم تعاىل
به أنبياء اهلل تعاىل ورسله صلوات اهلل وسالمه عليهم، فال غرابة أن جيري 

على ما جرى عليه أسالفهم أهل الباطل يف هذا الزمان وغريه من األزمنة 
ه الصال  والسال ، قال اهلل تعاىل ، فقد قاهلا قو  فرعون ملوسى علياألوائل

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ : عنهم

أي أنهم إن جاءه اخلصب ورغد العيش واألمطار النافعة ، (1)چٺ
، أي حنن نستحقه وأهل له، وإن هذا لنا والولد وأنوا، اخلريات قالوا:

قالوا: هذا أصابهم اهلم والغم والهقر والقحط واهلزمية واملوت وحنوها 
                                                 

 .131األعراف:  (1)
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بشؤ  هذه الثلة املؤمنة، يعنون به موسى ومن معه من أهل اإلميان، وهذه 
ودعوى كاذبة، ألن وجود أهل اإلميان  ،وإفك مبني ظاهر ،واهلل تهمة باطلة

واخلري يف الناس ال يأتي إال باخلريات والربكات والعوائد احلميد ، فإنهم 
والعمل الصاحل، وهذا ال  أهل الطاعة والتوحيد الصحيح، وأهل اإلميان

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    چ : ينتج منه إال كل خري وصالح يف البالد، يقول اهلل تعاىل

ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ            ٺ  ٺ  

ی  ی        جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ               چ: وقال تعاىل، (1)چٺ   ٿ

اخلري فوجود أهل ، (2)چجب  حب   خب       مب  ىب   يب  جت  حت 
والصالح واإلميان يف البلد حزا  أمان بإذن اهلل تعاىل من اهلالك العا ، قال 

، (3)چی  جئ   حئ  مئ    ىئ  يئ  جب  حبچ: تعاىل
فالعلماء وأهل الدعو  إىل اهلل تعاىل وطالب العلم وأهل الصالح 
، واالستقامة هم نور البلد، وهم مصدر اخلري يف البلد، فبهم صالح الناس

، وبهم يعبد اهلل تعاىل على بصري ، وبهم تكثر اخلريات، اخلريوبهم ينتشر 
وبهم تزول املنكرات، فطوبى لبالد كثر أهل اخلري فيها، والواجب على 
اجلميع احرتامهم ومعرفة قدرهم، وإنزاهلم منازهلم، بل الهساد والشر إمنا 
هو بوجود أهل الشر والهساد يف البلد، ولكن كما يقال: رمتين بدائها 

                                                 

 .96األعراف:  (1)
 .41الرو :  (2)
 .117هود:  (3)
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عة هي ، فالذنوب واملنكرات واملعاصي وخمالهة أوامر الشري(1)انسلتو
 ، فهل يكون فساد البالد يف وجود من يأمرسبب اهلالك والعطب والدمار

هل يكون و ؟، ويدعو إىل اخلري ويعمل به الناس باخلري وينهاهم عن املنكر
 وينصح الناس خلري ما ،الهساد يف وجود من يعلم الناس العلم الشرعي

، ولكنها ال يكون الهساد منه أبدا ال واهلل ؟يعلمه هلم يف دينهم ودنياهم
الدعاوى العريضة، واالتهامات الباطلة، واإلفك الصراح الهاضح املبني، 
وقد جرت عاد  اهلل تعاىل الكونية القدرية أن هذا االتها  ال خيلو منه زمان،  

، فالواجب والدعو  وهو من مجلة االبتالء ألهل الدين والصالح والعلم
، وإني أقول: أيها الدعا  والعلماء وطالب العلم، الصرب واحتساب األجر

ال من وجهاء القو  و ،وال من امللوك إكراما ،ال تنتظروا من الناس إنصافا
 ، ال سيما يف هذا الزمان الذي كثرت فيه االتهامات ألهلإعالء وتقديرا
 ويوصف باألوصاف القبيحة ، فما إن يرى صاحب حلية إالاللحى واخلري

                                                 

رهم بنت اخلزرج ، وأصله أن هو فيه يضرب ملن ُيَعيِّر صاحبه بعيٍبهذا مثل معروف،  (1)
َيا يقلن هلا يف السباب وكان هلا ضرائر،  ،ت امرأ  سعد بن زيد منا  بن متيمكان ،من كلب

هن فسابتها إحدا ،ِإذا ساببنك فابدئيهن بذلكهلا أمها: عهالء فشكت َذِلك ِإَلى أمَها َفَقاَلت 
فذهبت  (،بدائها وانسلترمتين ) : ضرتلك الفقالت  ذلك العيب،فرمتها رهم ببذلك يوما 
 مثاًل. 
أمثال و، 76 :أمثال الضيبو ،(1/286) :جممع األمثالو ,.73: ـاألمثال البن سال  صانظر 

، جممع األمثال 92، فصل املقال 1/475، مجهر  األمثال 61، الهاخر 73أبي عبيد 
 املستقصى يف، و2/444، متثال األمثال 31، نكتة األمثال 2/103، املستقصى 1/286

 .(2/103) :أمثال العرب
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، وال تنتظروا من املستهجنة، واصربوا وصابروا فإنكم على احلق واهلدى
، فإن الكرامة والرفعة والعز لكم يف اآلخر  بإذن اهلل تعاىل، العامة شيئا

وال  ،وال إكرا  الوجهاء ،وليس ميزان معرفة احملق من املبطل إكرا  امللوك
، بل ميزان الكرامة والعلو والرفعة على قدر املالعلو املناصب وال بكثر  

وعلى قدر ما جتتهدون فيه من احلرص  ،ما يف قلوبكم من التوحيد واإلميان
على وحقيق العمل الصاحل والدعو  إىل اهلل تعاىل، فاإلكرا  احلقيقي والعز 

 ،وطاعة اهلل تعاىل ،والرفعة احلقيقية إمنا هي يف رضا اهلل تعاىل ،احلقيقي
، واصربوا وصابروا فإمنا هي أيا  رز شريعته جل وعاللتمسك بدينه وغاو

وكمال  ،ودقائق معدود ، ثم ننتقل بإذن اهلل تعاىل وحسن توفيقه ،قالئل
وال  ،ورمحته وتثبيته إىل تلك الدار اليت ال بؤس فيها ،وحوله وقوته ،فضله

لسرور واللذ  ، دار األفراح واحلبور واو  فيهاوال همو  وال غم ،ظلم فيها
الكاملة األبدية اليت ال تنقطع، فاملوفق يف احلقيقة هو من يثبته اهلل تعاىل 
حتى يوصله إىل جنة عرضها السماء واألرض، فصربا ثم صربا على 

، فاهلل تعاىل باملرصاد ملن وجتاوز احلد يف االتها  بالباطل العيش (1)شظف

وقال ، (2)چچ  چچ  چ  چ تعاىل ، فثقوا بنصر اهللهعادى أولياء

ے   ے  ۓ        ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  چ :تعاىل

                                                 

 الشظف: يبس العيش، والضيف والشد . (1)
 .(4/1381)للجوهري:  الصحاح، و(6/248) للهراهيدي: العنيانظر 

 .40احلج:  (2)
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جخ   حخ  مخ    محىث  يث  حج  مج  جحچ: وقال تعاىل، (1)چۈ

واالستمرار يف العلم والتعليم  ،فأوصيكم مبواصلة الطريق، (2)چجس
، واهلل املوفق وال يردكم عنها راد ،والدعو  إىل اخلري ال يصدكم عنها صاد

، واملهم أن وجود أهل اخلري والصالح واالستقامة يف البلد ال يثمر واهلادي
العظيم هو الذي ندين اهلل إال اخلري والصالح واالستقامة، وهذا واهلل 

 ، واهلل أعلى وأعلم.تعاىل
هل من التطري إذا رأى اإلنسان شيئًا فإن قلت: و :املسألة الثانية عشرة

ن يرى أنه يصاب مبكروه إذا سافر يكرهه يف منامه أن ميتنع منه، مثل: أ
 فامتنع من السهر؟ فهل هذه من الطري ؟ 

الرؤيا قد تكون حقًا، وقد تكون من الشيطان، وقد  أن يقال: اجلوابو
تكون وساوس مما يزاوله اإلنسان يف حياته، فريى يف املنا  ذلك لكثر  

ذي كان تلبس النهس بذلك واستغراقها فيه، فإذا نا  يرى أنه يهعل ذلك ال
يزاوله، فهذه ليست رؤيا، ويعرض عنها اإلنسان، وأما الرؤيا الصحيحة 
فهي أمثال يضربها امللك املوكل بالرؤية، وإذا رأى رؤيا على شيء قبيح 

 .، واهلل أعلمن األشياء ال يكون هذا من الطري فامتنع عن فعل شيء م

 

                                                 

   .173 – 171الصافات:  (1)
 .21ااجمادلة:  (2)
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 القاعدة الرابعة والعشرون 

 إال بإذنه ورضاه () الشفاعة هلل مجيعا ال تكون 

 القاعدة اخلامسة والعشرون 

 )األصل يف الشفاعات يوم القيامة التوقيف على النصوص(

 أقول: والكال  على هذه القاعد  يف مجل من املسائل:
ضد الوتر، وهي انضما  شيء الشهاعة مأخوذ  من الشهع  :املسألة األوىل

د بها يف عرف أهل واملرا، أي انضم وتر إىل وتر فصار شهعًا ،إىل شيء
يف العذاب : السؤال لهصل القضاء والتجاوز من الذنوب وختهاالعتقاد

املذكور   ، فهذا التعريف يدخل فيه مجيع األنوا،وزياد  الثواب ملستحقه
 اآلخر  وإال فالشهاعة يف ، وهو تعريف للشهاعة يفواليت ثبتت بها األدلة

 .، واهلل أعلم: طلب اخلري للغرياألصل
اعلم رمحك اهلل تعاىل أن القاعد  املتقرر  يف هذا الباب  :املسألة الثانية

شهاعة أن الشهاعة كلها عند أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل يف باب ال
، ، وال ولي صاحلوال نيب مرسل ،، ال يستقل بها ال ملك مقربهلل تعاىل

   ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈڌ  چ: ، قال تعاىلال جيوز طلبها إال من اهلل تعاىلو

ڳ  ڱ    ڳژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ

ٱ  ٻ   ٻ  چ :وقال تعاىل، (1)چں   ں  ڻ  ڱڱ   ڱ

                                                 

 .44-43الزمر:  (1)
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ٹ    ٹٿ  ٿ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  پٻ  ٻ  پ  پ  پ

 .وهذا متهق عليه بني أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل، (1)چٹ  ٹ
إن الشهاعة مبناها على التوقيف على األدلة  :تقول والقاعد  الثانية فيها

الشرعية الصحيحة الصرحية، فال جيوز ألحد أن يثبت منها إال ما ورد 
بإثباته الدليل، فما ورد من الشهاعات يف األدلة وجب إثباته، وما ال فال 

بها جيوز اعتقاده، وذلك ألن هذه الشهاعات من أمور اآلخر ، بل اإلميان 
، واملتقرر أن ما قتضيات اليو  اآلخر، وأمور اآلخر  من الغيبمن مجلة م

، وهذه القاعد  املقرر  يف باب الشهاعة كان من الغيب فبمناه على التوقيف
، فنحن وهلل احلمد واملنة ال نؤمن بأي ا اتهق عليه أهل السنة واجلماعةمم

لم من ، وبهذا نسيف اآلخر  إال إن ورد هلا الدليلوأنها ستكون  ،شهاعة
 .مة واألفكار الضالة يف هذا الباب، واهلل أعلماملذاهب اهلدا

اعلم رمحك اهلل تعاىل أن أهل السنة واجلماعة يف هذا  :املسألة الثالثة
  ضالتني بعيدتني عن احلق واهلدى:الباب وسط بني فرقتني

، وهم الذين يعتقدون الهرقة املشركية يف باب الشهاعة :الهرقة األوىل 
ث ، كما هو حال أهل الشرك الذين بعداتهم الباطلةالشهاعة ملعبوثبوت 

، فإنهم هل الشرك قبلهم يف األمم املاضية، بل وهو حال أ×فيهم النيب 
، كما قال اهلل تعاىل ويزعمون أنها تشهع هلم يف اآلخر كانوا يعبدون آهلتهم 

                                                 

 .23سبأ:  (1)
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 ، وكما قال تعاىل(1)چک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳچ: عنهم ذلك بقوله

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  چ: عنهم ذلك بقوله جل وعال

وكما هو حال مشركي , (2)چھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے
واالستغاثة  ،والدعاء ،والنذر ،زماننا الذين يصرفون العباد  من الذبح

هم يقربونهم إىل اهلل تعاىل لألولياء والصاحلني، فإنهم يعتقدون فيهم أن
عتقاد من مجلة االعتقادات الشركية ، وهذا االزلهي، أي: منزلة ورتبة

، وهي الشهاعة املنهية يف القرآن، كما قال الباطلة بالكتاب والسنة واإلمجا،

وقد قطع اهلل تعاىل كل ما يتعلق به ، (3)چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ: تعاىل
أو  ،أو أن يكون ظهريا له ،أن يكون لغريه ملك يف ملكوته ، فنهىاملشركون

السموات واألرض، أو أن يكون من مجلة  معاونا له يف تصريف ملكوت

ېئ    ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئچ : الشافعني عنده، كما قال تعاىل

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  

قال بعض ، (4)چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پحب  خب  مب  ىب   يب   
يف وهذه اآلية تضمنت نهي مجيع الوجوه اليت تعلل بها املشركون : العلماء

فنهت اآلية عن آهلتهم كل أوجه التأثري يف الكون ممثلة  ،التعلق مبعبوداتهم

                                                 

 .3الزمر:  (1)
 .18يونس:  (2)
 .48املدثر:  (3)
 .23-22سبأ:  (4)
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م فال خيلقون يف الكون شيئا، يف نهي امللك التا ، وذلك النعدا  ربوبيته
مللك بأن يكون هلم ، وكذلك نهي املشاركة هلل يف اوال يدبرون فيه أمرا

يف السماوات لك مثقال ذر  ، فنهت عن آهلتهم أن متنصيب وله نصيب
بعض املشركني أن  يواألرض، ونهت أيضا وجود الظهري واملعني، فقد يدع

لك لكنها تعد ظهريا له أو آهلتهم ال ميلكون شيئا وال يشاركون اهلل يف امل
، ونهؤ يف تدبري اخللق والقيا  على شأو وزيرا يعاون اهلل ،؛ أو مشريامعينا
فلم يكن  .اهلل عنهم آخر ما تعلقوا به وهي الشهاعة من غري إذن ىثم نه

املشركون يعتقدون أن األصنا  هي اليت تنزل الغيث وترزق العامل وتدبر 
شؤونه، بل كانوا يعتقدون أن ذلك من خصائص الرب سبحانه، ويقرون 
أن أوثانهم اليت يدعون من دون اهلل خملوقة ال متلك ألنهسها وال لعابديها 

وال موتا وال حيا  وال نشورا، وال تسمع وال  ،ضرا وال نهعا استقالال
، ويقرون أن اهلل هو املتهرد بذلك ال شريك له، ليس إليهم وال إىل تبصر
والرب وما  ،، وأنه سبحانه اخلالق وما عداه خملوقهم شيء من ذلكأوثان

هلم ، يشهعون م جعلوا له من خلقه شركاء ووسائطعداه مربوب، غري أنه
، قال الشيخ حممد بن عبدالوهاب هم عند اهلل ويقربونهم إليه زلهيبزعم

 :ةمثبت: شهاعة منهية، وشهاعة والشهاعة شهاعتان) :رمحه اهلل تعاىل
 .(1)(فالشهاعة املنهية ما كانت تطلب من غري اللَّه فيما ال يقدر عليه إال اللَّه

وقرر أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل أنه ال جيوز طلب الشهاعة إال 
من احلي احلاضر القادر يف األمر الذي يقدر عليه، وأما طلبها من األموات 

                                                 

 .27ص:  أصول اإلميان حملمد بن عبد الوهاب (1)
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لغائبني هو من الشرك ، وكذلك طلبها من األحياء افإنه من الشرك األكرب
والقبور  ، وكذلك طلبها من األحجار واألشجار والكهوفاألكرب أيضا

من املالئكة أيضا  ، وكذلك طلبهان والشياطني هو من الشرك األكربواجل
، وكذلك طلبها من احلي احلاضر يف األمر الذي ال يقدر من مجلة الشرك

عليه إال اهلل تعاىل هو من مجلة الشرك أيضا، وأنت خبري بأن هذه الصور 
صته: أن الشهاعة وخال ،الشهاعة املنهية(: )املذكور  كلها تدخل وحت اسم

وهلذا نقول: كل طلِب املنهية هي ما كان فيها وجه من وجوه الشرك، 
أو مل ُيؤذن  ،أو ال يستطيعها ،شهاعة من األموات أو الغائبني ممن ال ميلكها

الذين  ء، فهؤالله فيها شرعا يف حيا  الربزخ فإّن هذه من الشرك باهلل
شركني يف باب الشهاعة، وهم يعتقدون هذا النو، من الشهاعات يسمون بامل

الطائهة الذين غلوا يف إثبات الشهاعة حتى اعتقدوا ثبوتها يف األصنا  
ودات مع اهلل تعاىل زورا واألحجار واجلن واألشجار وغريها من املعب

، وهم معطلة الشهاعة، ويعتقدون أنه ال م الطائهة األخرى، وقابلهوبهتانا
هم طائهة من املعتزلة واخلوارج ومن شهاعة يف اآلخر ، وأنها ال تنهع، و

سار على منهجهم يف هذا النهي، ونسميهم حنن: معطلة الشهاعة، وهؤالء 
ل فرطوا يف هذا النهي العا  للشهاعات أو النهي لبعض ما ورد به الدلي

، ويعتقدون أنها ال ، فاملعتزلة واخلوارج  ينكرون الشهاعةالصحيح منها
تحق دخوهلا فإنه ال من دخل النار أو اس، والقاعد  عندهم تقول: تنهع

أن أهل الكبائر خملدون يف النار، وال  ، ولذلك اعتقدواتنهعه الشهاعة
، واستدلوا على تنهع فيهم شهاعة أحد من الشافعني، وال خيرجون منها
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ووجه االستدالل  ،(1)چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ: نهيهم هذا بقوله تعاىل

باجلمع، والذين يشهعون  (2)چٻ  ٻچ: عندهم من اآلية أنَُّه قال
يو  القيامة هم الذين أذن اهلل هلم بالشهاعة وهم األنبياء واملؤمنون، قالوا: 

، -چٻ  ٻ چ -فدلت اآلية على أنَّ من يف النار ال تنهعه الشهاعة 
، وهذا الههم فهم الشافعني فهو عا  يف كل من يشهع ألجل عمو  لهظ

 ف األمة رمحهم اهلل تعاىل، فإنلههم سل، ألنه فهم يف اآلية خمالف باطل
أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل يههمون من هذا النهي يف هذه اآلية 
أنه نهي لنهع الشهاعة فيمن مات وليس معه أصل اإلسال ، أي من مات 

، فمن مات من والشرك األكرب والنهاق االعتقاديعلى الكهر األكرب 
 فإن هؤالء ال تنهعهم ي األكربالكهر  وأهل الشرك والنهاق االعتقاد

، فهذا فهم الصحابة والتابعني وأئمة أهل السنة واجلماعة يف شهاعة أحد
، وأما فهم أهل البد، فإنه خمالف لههم السلف، ألن أهل البد، يةهذه اآل

، يههمون أنه نهي للشهاعة يف أهل القبلة ممن مات ومعه أصل اإلسال 
أهل البد،، وقد تقرر عندنا يف  ، فهم السلف، وفهمفتعارض الههمان

القواعد أن كل فهم خيالف فهم سلف األمة وأئمتها يف مسائل العقيد  
والعمل فإنه باطل مردود على صاحبه وال كرامة، وسياق اآلية يدل على 
صحة فهم سلف األمة، فإن اهلل تعاىل ذكر هذه اآلية يف نهي الشهاعة بعد 

                                                 

 .48املدثر:  (1)
 .48املدثر:  (2)
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مج  چ: هم اليت ماتوا عليها فقال تعاىلذكر الكهار وبعض أحواهلم ومعتقدات

جح    مح  جخ       حخ  مخ  جس     حس    خس   مس    حص  مص  جض  حض  خض  مض  حط  

ٱ  ٻ  ٻ  مط  مظ   جع     مع  جغ  مغ  جف       حف      خف  مف  ىف  يف     حق   

الهاء هنا يسمونها الهاء الرتتيبية، وهي الهاء  چٱچ :فقوله، (1)چٻ
على األوصاف اليت قبلها، كقولي مثال: اليت ترتب النتيجة اليت بعدها 

عارضتين فضربتك، فيكون سبب الضرب وعلته هي املعارضة، وكقول اهلل 

فعلة ، (2)چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ: تعاىل يف احليض
: ، فقوله تعاىل، والذي هو د  احليضاالعتزال وسببه هو وجود األذى

يف هو جزاء مرتب على األوصاف السابقة  ،چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ
وعد  إطعا  املساكني واخلوض مع اخلائضني  ،اآليات من ترك الصال 

والتكذيب بيو  الدين، وقد تقرر يف القواعد أن ترتيب اجلزاء بالهاء بعيد 
وصف مشعر بعليته، فنهي الشهاعة هنا حكم، وهذا احلكم مقرون بالهاء، 
 ،وجاء هذا احلكم بعيد أوصاف، فتكون تلك األوصاف هي علة احلكم

، فصارت اآلية اليت تنهي ، والتكذيب بيو  الدين كهروهي سبب احلكم
، وذلك ألن الشهاعة يو  ا إمنا تنهي الشهاعة عن الكافرينالشهاعة هن

القيامة ال تكون إال بإذن اهلل تعاىل ورضاه، واهلل تعاىل ال يأذن بالشهاعة 
ألحد من أهل الشرك، إال يف أبي طالب كما سيأتي تهصيله يف موضعه، 
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، وال يرضى اهلل تعاىل بأن يتقد  أحد بني وهي شهاعة ختهيف ال إخراج
، فالنهي هنا ينصب على نهي يديه شهيعا ألحد من أهل الكهر والشرك

، واخلوارج ينهون بهذه الكهر والشرك والنهاق االعتقادي الشهاعة يف أهل
، اآلية انتها، أهل الكبائر من أهل القبلة بالشهاعة بعد إذن اهلل تعاىل ورضاه

، وحقه أن يرمى به يف سلة املهمالت، فاحذر من وهذا الههم فهم باطل
ملسألة اليت هي الشهاعة ألهل ألن ا ، املتبعالههم الباطل أيها السين هذا

 الكبائر هي يف َمْن كان مسلمًا، أما املكّذب بيو  الدين والذي مل يصحَّ
استدالهلم باآلية يف غري حمله؛ ألنَّ  نفإذ، إسالُمه فإنه ليس هو حمل البحث

اآلية يقول بها من يثبت الشهاعة ألهل الكبائر يف أنَّ املشركني ولو شهع 
هم لبعض وظنوا أنَّ آهلتهم تشهع فما تنهعهم شهاعة الشافعني؛ ألنهم بعض

 ،عنه، ومن شرط الشهاعة الرضا تعاىلمشركون كهر ، والكافر مل يرَض اهلل 
 عتزلة يف نهي الشهاعة بهذه اآلية.فال متعلق للوعيدية من اخلوارج وامل

شهاعة واخلالصة من هذه املسألة هو ذكر مذاهب الناس يف مسألة يف ال
وبيان وسطية أهل السنة واجلماعة فيها، وقد انقسموا فيها إىل طرفني 

فاملشركون يف باب الشهاعات غلوا فيها حتى أثبتوا من الشهاعات  :ووسط
ت قد ورد الدليل بإبطاهلا ما ال دليل عليه، فضال عن اعتقادهم شهاعا

ليت قد وردت ، واخلوارج واملعتزلة نهوا الشهاعة يف أهل الكبائر واونهيها
األدلة املتواتر  بإثباتها، وأهل السنة توسطوا فقالوا: نؤمن بأن هناك 
شهاعة، ولكنها وقف على الدليل الشرعي الصحيح الصريح، وهم بهذه 
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واملتقرر ، (1)چڤ  ڤ  ڤ  ڤچ: الوسطية حيققون قول اهلل تعاىل
كوسطية يف قواعدهم رمحهم اهلل تعاىل أن أهل السنة وسط بني فرق األمة 

 األمة بني األمم ،واهلل أعلم.
قد أثبت مجال من أنوا،  واعلم رمحك اهلل تعاىل أن الدليل :املسألة الرابعة 

دلتها، ولكن ننبه أوال صص هذه املسألة بذكرها مقرونة بأ، وخنالشهاعات
، ومنها ×على أن الشهاعات اليت سنذكرها هنا منها ما هو خاص بالنيب 

يقني والشهداء والصاحلني، فنقول وباهلل تعاىل التوفيق ما هو عا  له وللصد
 ومنه نستمد العون والهضل:

، ×: الشهاعة العظمى، وهي املقا  احملمود الذي أوتيه نبينا الشهاعة األوىل

ڍ  ڌ  ڌ   چ: وهي التهسري الصحيح إن شاء اهلل تعاىل لقول اهلل تعاىل

وهو الشهاعة يف  أي تقو  مقاما حيمدك فيه الناس،، (2)چڎ  ڎ  ڈ
، ×به  ةأهل املوقف لهصل القضاء بينهم، وهي من مجلة الشهاعات اخلاص

وقد وردت يف السنة الصحيحة، كما روى أصحاب الصحيح عن أنس 
ِإَذا َكاَن َيْوُ  اْلِقَياَمِة َماَج النَّاُس )قال: × حدثنا حممد  :َقاَلرضي اهلل عنه 

َلْسُت  :َفَيُقوُل ،اْشَهْع ِلُذرِّيَِّتَك :آَدَ  َفَيُقوُلوَن َلُه َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض َفَيْأُتوَن
َفَيْأُتوَن ِإْبَراِهيَم  ،َفِإنَُّه َخِليُل اللَِّه -ُ  َعَلْيِه السَّاَل -َلَها َوَلِكْن َعَلْيُكْم ِبِإْبَراِهيَم 

 ،لَِّهَفِإنَُّه َكِليُم ال -ُ  َعَلْيِه السَّاَل -َلْسُت َلَها َوَلِكْن َعَلْيُكْم ِبُموَسى  :َفَيُقوُل
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َفِإنَُّه  -َعَلْيِه السَّاَلُ   -َلْسُت َلَها َوَلِكْن َعَلْيُكْم ِبِعيَسى  :َفُيْؤَتى ُموَسى َفَيُقوُل
َلْسُت َلَها َوَلِكْن َعَلْيُكْم ِبُمَحمٍَّد  :ُروُح اللَِّه َوَكِلَمُتُه. َفُيْؤَتى ِعيَسى َفَيُقوُل

َفَأُقوُ  َبْيَن  ليَأَنا َلَها. َفَأْنَطِلُق َفَأْسَتْأِذُن َعَلى َربِّى َفُيْؤَذُن  :َفَأُقوُلَفُأوَتى ×، 
ُثمَّ َأِخرُّ َلُه َساِجًدا  ،َيَدْيِه َفَأْحَمُدُه ِبَمَحاِمَد اَل َأْقِدُر َعَلْيِه اآلَن ُيْلِهُمِنيِه اللَُّه

َواْشَهْع  ،َوَسْل ُتْعَطْه ،ُقْل ُيْسَمْع َلَكَو ،َيا ُمَحمَُّد اْرَفْع َرْأَسَك :ليَفُيَقاُل 
َقْلِبِه ِمْثَقاُل َحبٍَّة ِمْن  يف. َفُيَقاُل اْنَطِلْق َفَمْن َكاَن أميت أميتَربِّ  :َفَأُقوُل .ُتَشهَّْع

َلى َربِّى ُثمَّ َأْرِجُع ِإ ،ُبرٍَّ  َأْو َشِعرَيٍ  ِمْن ِإمَياٍن َفَأْخِرْجُه ِمْنَها. َفَأْنَطِلُق َفَأْفَعُل
َيا ُمَحمَُّد اْرَفْع َرْأَسَك  :ليَفَأْحَمُدُه ِبِتْلَك اْلَمَحاِمِد ُثمَّ َأِخرُّ َلُه َساِجًدا َفُيَقاُل 

 لي. َفُيَقاُل أميت أميت :َفَأُقوُل َوُقْل ُيْسَمْع َلَك َوَسْل ُتْعَطْه َواْشَهْع ُتَشهَّْع.
 َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن ِإمَياٍن َفَأْخِرْجُه ِمْنَها. َقْلِبِه ِمْثَقاُل يفاْنَطِلْق َفَمْن َكاَن 

ُثمَّ َأِخرُّ َلُه َساِجًدا  ،َفَأْنَطِلُق َفَأْفَعُل ُثمَّ َأُعوُد ِإَلى َربِّى َفَأْحَمُدُه ِبِتْلَك اْلَمَحاِمِد
َواْشَهْع  ،َوَسْل ُتْعَطْه ،َيا ُمَحمَُّد اْرَفْع َرْأَسَك َوُقْل ُيْسَمْع َلَك :ليَفُيَقاُل 
َقْلِبِه َأْدَنى  يفاْنَطِلْق َفَمْن َكاَن  لي. َفُيَقاُل أميت أميتَيا َربِّ  :َفَأُقوُل ،ُتَشهَّْع

نَّاِر َفَأْنَطِلُق َأْدَنى َأْدَنى ِمْن ِمْثَقاِل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن ِإمَياٍن َفَأْخِرْجُه ِمَن ال
َيْوًما ِبَلْحٍم َفُرِفَع ِإَلْيِه  ×َعْن َأِبى ُهَرْيَرَ  َقاَل ُأِتَى َرُسوُل اللَِّه و .(1)(َفَأْفَعُل

َأَنا َسيُِّد النَّاِس َيْوَ  اْلِقَياَمِة ) :الذَِّراُ، َوَكاَنْت ُتْعِجُبُه َفَنَهَس ِمْنَها َنْهَسًة َفَقاَل
َصِعيٍد  يفَياَمِة اأَلوَِّلنَي َواآلِخِريَن َيْجَمُع اللَُّه َيْوَ  اْلِق ؟َوَهْل َتْدُروَن ِبَم َذاَك

 َوَتْدُنو الشَّْمُس َفَيْبُلُغ النَّاَس ِمَن ،َوَيْنُهُذُهُم اْلَبَصُر ،الداعيَواِحٍد َفُيْسِمُعُهُم 
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َوَما اَل َيْحَتِمُلوَن َفَيُقوُل َبْعُض النَّاِس ِلَبْعٍض  ،اْلَغمِّ َواْلَكْرِب َما اَل ُيِطيُقوَن
َأاَل َتْنُظُروَن َمْن َيْشَهُع َلُكْم  ،َأاَل َتَرْوَن َما َقْد َبَلَغُكْم ،َرْوَن َما َأْنُتْم ِفيِهَأاَل َت

َيا  :اْئُتوا آَدَ . َفَيْأُتوَن آَدَ  َفَيُقوُلوَن :َفَيُقوُل َبْعُض النَّاِس ِلَبْعٍض ،ِإَلى َربُِّكْم
َوَأَمَر اْلَماَلِئَكَة  ،َوَنَهَخ ِفيَك ِمْن ُروِحِه ،آَدُ  َأْنَت َأُبو اْلَبَشِر َخَلَقَك اللَُّه ِبَيِدِه

َأاَل َتَرى ِإَلى َما  ؟َأاَل َتَرى ِإَلى َما َنْحُن ِفيِه ،َفَسَجُدوا َلَك اْشَهْع َلَنا ِإَلى َربَِّك
َربِّى َغِضَب اْلَيْوَ  َغَضًبا َلْم َيْغَضْب َقْبَلُه ِمْثَلُه َوَلْن ِإنَّ  :َفَيُقوُل آَدُ  ؟َقْد َبَلَغَنا

اْذَهُبوا  ،نهسي نهسيَعِن الشََّجَرِ  َفَعَصْيُتُه  نهانيَوِإنَُّه  ،َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْثَلُه
ُل َيا ُنوُح َأْنَت َأوَّ :اْذَهُبوا ِإَلى ُنوٍح. َفَيْأُتوَن ُنوًحا َفَيُقوُلوَن ،غرييِإَلى 

َوَسمَّاَك اللَُّه َعْبًدا َشُكوًرا اْشَهْع َلَنا ِإَلى َربَِّك َأاَل َتَرى  ،الرُُّسِل ِإَلى اأَلْرِض
ِإنَّ َربِّى َقْد َغِضَب اْلَيْوَ   :َفَيُقوُل َلُهْم ؟َأاَل َتَرى َما َقْد َبَلَغَنا ؟َما َنْحُن ِفيِه

َدْعَوٌ   ليَوِإنَُّه َقْد َكاَنْت  ،ْغَضَب َبْعَدُه ِمْثَلُهَغَضًبا َلْم َيْغَضْب َقْبَلُه ِمْثَلُه َوَلْن َي
َفَيْأُتوَن  .-×-اْذَهُبوا ِإَلى ِإْبَراِهيَم  نهسي نهسي قوميَدَعْوُت ِبَها َعَلى 
اللَِّه َوَخِليُلُه ِمْن َأْهِل اأَلْرِض اْشَهْع َلَنا ِإَلى  نيبَأْنَت  :ِإْبَراِهيَم َفَيُقوُلوَن

َفَيُقوُل َلُهْم  ؟َأاَل َتَرى ِإَلى َما َقْد َبَلَغَنا ؟َتَرى ِإَلى َما َنْحُن ِفيِه َأاَل ،َربَِّك
ِإنَّ َربِّى َقْد َغِضَب اْلَيْوَ  َغَضًبا َلْم َيْغَضْب َقْبَلُه ِمْثَلُه َواَل َيْغَضُب  :ِإْبَراِهيُم

اْذَهُبوا ِإَلى  ،غرييى اْذَهُبوا ِإَل ،نهسي نهسيَبْعَدُه ِمْثَلُه. َوَذَكَر َكَذَباِتِه 
َفَيُقوُلوَن َيا ُموَسى َأْنَت َرُسوُل اللَِّه َفضََّلَك  -×-ُموَسى. َفَيْأُتوَن ُموَسى 

اللَُّه ِبِرَسااَلِتِه َوِبَتْكِليِمِه َعَلى النَّاِس اْشَهْع َلَنا ِإَلى َربَِّك َأاَل َتَرى ِإَلى َما َنْحُن 
ِإنَّ َربِّى َقْد َغِضَب  :-×-َفَيُقوُل َلُهْم ُموَسى  ؟َناَأاَل َتَرى َما َقْد َبَلَغ ؟ِفيِه

َقَتْلُت َنْهًسا  وإني ،اْلَيْوَ  َغَضًبا َلْم َيْغَضْب َقْبَلُه ِمْثَلُه َوَلْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْثَلُه
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. َفَيْأُتوَن ِعيَسى -×-اْذَهُبوا ِإَلى ِعيَسى  ،نهسي نهسيَلْم ُأوَمْر ِبَقْتِلَها 
َوَكِلَمٌة ِمْنُه  ،اْلَمْهِد يفَوَكلَّْمَت النَّاَس  ،َيا ِعيَسى َأْنَت َرُسوُل اللَِّه :َفَيُقوُلوَن

َأاَل  ؟َفاْشَهْع َلَنا ِإَلى َربَِّك َأاَل َتَرى َما َنْحُن ِفيِه ،َأْلَقاَها ِإَلى َمْرَيَم َوُروٌح ِمْنُه
ِإنَّ َربِّى َقْد َغِضَب اْلَيْوَ   :-× -َسى َفَيُقوُل َلُهْم ِعي ؟َتَرى َما َقْد َبَلَغَنا

 -َوَلْم َيْذُكْر َلُه َذْنًبا  - ،َغَضًبا َلْم َيْغَضْب َقْبَلُه ِمْثَلُه َوَلْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْثَلُه
 فيأتوني .-× -اْذَهُبوا ِإَلى ُمَحمٍَّد  ،غريياْذَهُبوا ِإَلى  نهسي نهسي

َوَغَهَر اللَُّه َلَك َما َتَقدََّ   ،َوَخاَتُم اأَلْنِبَياِء ،َت َرُسوُل اللَِّهَيا ُمَحمَُّد َأْن :َفَيُقوُلوَن
َأاَل َتَرى َما  ؟َأاَل َتَرى َما َنْحُن ِفيِه ،ِمْن َذْنِبَك َوَما َتَأخََّر اْشَهْع َلَنا ِإَلى َربَِّك

ُثمَّ َيْهَتُح اللَُّه َعَلىَّ  ،ا ِلَربِّىَفَأْنَطِلُق َفآِتى َتْحَت اْلَعْرِش َفَأَقُع َساِجًد ؟َقْد َبَلَغَنا
ُثمَّ  ،قبليِمْن َمَحاِمِدِه َوُحْسِن الثََّناِء َعَلْيِه َشْيًئا َلْم َيْهَتْحُه أَلَحٍد  ويلهمين

َيا  :َفَأُقوُل رأسيُيَقاُل َيا ُمَحمَُّد اْرَفْع َرْأَسَك َسْل ُتْعَطْه اْشَهْع ُتَشهَّْع. َفَأْرَفُع 
. َفُيَقاُل َيا ُمَحمَُّد َأْدِخِل اْلَجنََّة ِمْن ُأمَِّتَك َمْن اَل ِحَساَب َعَلْيِه ميتأ أميتَربِّ 

َوُهْم ُشَرَكاُء النَّاِس ِفيَما ِسَوى َذِلَك ِمَن  ،ِمَن اْلَباِب اأَلْيَمِن ِمْن َأْبَواِب اْلَجنَِّة
ْلِمْصَراَعْيِن ِمْن َمَصاِريِع َنْهُس ُمَحمٍَّد ِبَيِدِه ِإنَّ َما َبْيَن ا والذي ،اأَلْبَواِب

وقد أمجع أهل  .(1)(وبصريَأْو َكَما َبْيَن َمكََّة  ،َمكََّة َوَهَجراْلَجنَِّة َلَكَما َبْيَن 
السنة على إثبات هذه الشهاعة، ونسأل اهلل تعاىل أن يعيننا وإخواننا من 
أهل السنة على ختطي تلك العرصة بسال  وأمان، وال حول وال قو  إال 

 باهلل العلي العظيم.
                                                 

چ  چ     چ    چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ أخرجه البطاري، كتاب تهسري القرآن، باب  (1)

 (.194) :رقم ،باب أدنى أهل اجلنة منزلة فيها ،مسلم يف اإلميان(، و4712رقم: ) ,چڇ
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الشهاعة يف أهل اجلنة ليدخلوا اجلنة، وذلك أن أهل اجلنة  :الشهاعة الثانية
إن جاءوها وجدوا أبوابها مغلقة، فيكون أول من يطرق الباب ويستهتح 

، ×، وهذه الشهاعة من مجلة الشهاعات اخلاصة به ×ألهل اجلنة نبينا 
من حديث أبي هرير   وقد ثبتت بالسنة بالصحيحة، فهي صحيح مسلم

َيْجَمُع اللَُّه َتَباَرَك ) ×:َقاَل َرُسوُل اللَِّه وحذيهة رضي اهلل عنهما قاال: 
َفَيْأُتوَن آَدَ   ،َوَتَعاَلى النَّاَس َفَيُقوُ  اْلُمْؤِمُنوَن َحتَّى ُتْزَلَف َلُهُم اْلَجنَُّة

َوَهْل َأْخَرَجُكْم ِمَن اْلَجنَِّة ِإالَّ  :َيا َأَباَنا اْسَتْهِتْح َلَنا اْلَجنََّة. َفَيُقوُل :َفَيُقوُلوَن
ِإْبَراِهيَم َخِليِل اللَِّه  :ابيناْذَهُبوا ِإَلى  ،َلْسُت ِبَصاِحِب َذِلَك ،َخِطيَئُة َأِبيُكْم آَدَ 

َك ِإنََّما ُكْنُت َخِلياًل ِمْن َوَراَء ِإْبَراِهيُم َلْسُت ِبَصاِحِب َذِل :َفَيُقوُل –َقاَل  -
-َكلََّمُه اللَُّه َتْكِليًما. َفَيْأُتوَن ُموَسى  الذي -× -َوَراَء اْعِمُدوا ِإَلى ُموَسى 

َلْسُت ِبَصاِحِب َذِلَك اْذَهُبوا ِإَلى ِعيَسى َكِلَمِة اللَِّه َوُروِحِه.  :َفَيُقوُل -×
َفَيُقوُ   -× -اِحِب َذِلَك. َفَيْأُتوَن ُمَحمًَّدا َلْسُت ِبَص :-× -ِعيَسى  :َفَيُقوُل

الصَِّراِط َيِميًنا َوِشَمااًل  يَوُتْرَسُل اأَلَماَنُة َوالرَِّحُم َفَتُقوَماِن َجَنَبَت ،َفُيْؤَذُن َلُه
 :َقاَل ،َكَمرِّ اْلَبْرِق شيء أي وأميَأْنَت  بأبي. َقاَل ُقْلُت (َفَيُمرُّ َأوَُّلُكْم َكاْلَبْرِق

ُثمَّ  ،ُثمَّ َكَمرِّ الرِّيِح ،َطْرَفِة َعْيٍن يفَأَلْم َتَرْوا ِإَلى اْلَبْرِق َكْيَف َيُمرُّ َوَيْرِجُع )
َوَنِبيُُّكْم َقاِئٌم َعَلى الصَِّراِط  ،َكَمرِّ الطَّْيِر َوَشدِّ الرَِّجاِل َتْجِرى ِبِهْم َأْعَماُلُهْم

الرَُّجُل َفاَل  جييءَحتَّى  ،ِجَز َأْعَماُل اْلِعَباِدَربِّ َسلِّْم َسلِّْم َحتَّى َتْع :َيُقوُل
الصَِّراِط َكاَلِليُب ُمَعلََّقٌة َمْأُموَرٌ   حافيتَويف  -َقاَل  -َيْسَتِطيُع السَّْيَر ِإالَّ َزْحًها 

َنْهُس َأِبى  والذي. (النَّاِر يفِبَأْخِذ َمْن ُأِمَرْت ِبِه َفَمْطُدوٌش َناٍج َوَمْكُدوٌس 
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َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل وله عن  .(1)ُهَرْيَرَ  ِبَيِدِه ِإنَّ َقْعَر َجَهنََّم َلَسْبُعوَن َخِريًها
َوَأَنا َأْكَثُر اأَلْنِبَياِء  ،اْلَجنَِّة يفَأَنا َأوَُّل النَّاِس َيْشَهُع ) ×:َقاَل َرُسوُل اللَِّه 

وعن أنس أيضا  .(3)(َأوَُّل َمْن َيْقَرُ، َباَب اْلَجنَِّة َأَناَو) :ويف رواية .(2)(َتَبًعا
ِمَن  نيباْلَجنَِّة َلْم ُيَصدَّْق  يفَأَنا َأوَُّل َشِهيٍع ) ×:قال: قال رسول اهلل 

َوِإنَّ ِمَن اأَلْنِبَياِء َنِبيًّا َما ُيَصدُِّقُه ِمْن ُأمَِّتِه ِإالَّ َرُجٌل  ،اأَلْنِبَياِء َما ُصدِّْقُت
 ×:َقاَل َرُسوُل اللَِّه  :َقاَلرضي اهلل تعاىل عنه  ، وله(4)رواه مسلم، (َواِحٌد

 :ُقوُلَمْن َأْنَت َفَأ :آِتى َباَب اْلَجنَِّة َيْوَ  اْلِقَياَمِة َفَأْسَتْهِتُح َفَيُقوُل اْلَطاِزُن)
. وقد أمجع أهل السنة (5)(ِبَك ُأِمْرُت اَل َأْفَتُح أَلَحٍد َقْبَلَك :ُمَحمٌَّد. َفَيُقوُل

رمحهم اهلل تعاىل على إثبات هذه الشهاعة، وأمجعوا على أنها من مجلة 
 .×خصوصياته 

لقبول أن أبا : الشهاعة يف عمه أبي طالب، واحلق احلقيق باالشهاعة الثالثة
، ، واحلق أن الشهاعة فيه إمنا هي شهاعة ختهيف فقطعلى الكهرطالب مات 

                                                 

 .(329رقم: )، كتاب اإلميان، باب أدنى أهل اجلنة منزلة فيها، صحيح مسلم (1)
َوَأَنا  ،اْلَجنَِّة يفَأَنا َأوَُّل النَّاِس َيْشَهُع ×: ، كتاب اإلميان، باب قول النيب مسلمأخرجه  (2)

 .(330رقم: ) ،َأْكَثُر اأَلْنِبَياِء َتَبًعا
َوَأَنا  ،اْلَجنَِّة يفَأَنا َأوَُّل النَّاِس َيْشَهُع ×: ، كتاب اإلميان، باب قول النيب مسلمأخرجه  (3)

 .(331رقم: ) ،َأْكَثُر اأَلْنِبَياِء َتَبًعا
َوَأَنا  ،اْلَجنَِّة يفَأَنا َأوَُّل النَّاِس َيْشَهُع ×: ، كتاب اإلميان، باب قول النيب مسلمأخرجه  (4)

 .(32رقم: ) ،َأْكَثُر اأَلْنِبَياِء َتَبًعا
َوَأَنا  ،اْلَجنَِّة يفَأَنا َأوَُّل النَّاِس َيْشَهُع ×: ، كتاب اإلميان، باب قول النيب مسلمأخرجه  (5)

 .(333رقم: ) ،َأْكَثُر اأَلْنِبَياِء َتَبًعا
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وقد قلت قبل  ؟: كيف تنهع الشهاعة فيه وهو كافرال إخراج، فإن قلت

إمنا هي يف أهل الكهر ، (1)چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ: قليل أن قوله تعاىل
 والشرك؟

، فأقول: لقد تقرر عند العلماء رمحهم اهلل تعاىل أن اخلاص مقد  على العا  

عا  ، واألحاديث الوارد  يف شأن  چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ: فقوله تعاىل
لعمه أبي طالب خاصة، واخلاص مقد  على العا ،  ×شهاعة النيب 

، وقد آمن أهل السنة مجيعهم تقرر أنه ال تعارض بني عا  وخاصوامل
، وآمنوا ×رمحهم اهلل تعاىل بهذه الشهاعة وآمنوا أنها شهاعة خاصة بالنيب 

َعِن اْلَعبَّاِس أبي طالب، وآمنوا بأنها شهاعة ختهيف ال إخراج، فأنها خاصة ب
َفِإنَُّه َكاَن  بشيءَيا َرُسوَل اللَِّه َهْل َنَهْعَت َأَبا َطاِلٍب  :ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب َأنَُّه َقاَل
ا َلَكاَن َضْحَضاٍح ِمْن َناٍر َوَلْواَل َأَن يفَنَعْم ُهَو ) :َقاَل ؟َيُحوُطَك َوَيْغَضُب َلَك

ِإنَّ  :ُقْلُت َيا َرُسوَل اللَِّهويف رواية عنه قال:  .(2)(الدَّْرِك اأَلْسَهِل ِمَن النَّاِر يف
 يفَنَعْم َوَجْدُتُه ) :َقاَل ؟َأَبا َطاِلٍب َكاَن َيُحوُطَك َوَيْنُصُرَك َفَهْل َنَهَعُه َذِلَك

َأنَّ  اخلدريَعْن َأِبى َسِعيٍد و .(3) (َضْحَضاٍحَغَمَراٍت ِمَن النَّاِر َفَأْخَرْجُتُه ِإَلى 
َيْوَ   شهاعيتَلَعلَُّه َتْنَهُعُه ) :ُذِكَر ِعْنَدُه َعمُُّه َأُبو َطاِلٍب َفَقاَل ×َرُسوَل اللَِّه 

                                                 

 .48املدثر:  (1)
مسلم يف (، و3883، كتاب املناقب، باب قصة أبي طالب، رقم: )البطاريأخرجه  (2)

 .(357) :رقم ،ألبي طالب ×باب شهاعة النيب  ،اإلميان
 .(358) :رقم ،ألبي طالب ×باب شهاعة النيب  ،اإلميانمسلم يف أخرجه  (3)
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َعْن و .(1)(َضْحَضاٍح ِمْن َناٍر َيْبُلُغ َكْعَبْيِه َيْغِلى ِمْنُه ِدَماُغُه يفاْلِقَياَمِة َفُيْجَعُل 
ِإنَّ َأْدَنى َأْهِل النَّاِر َعَذاًبا َيْنَتِعُل ) :َقاَل ×َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  اخلدريِبى َسِعيٍد َأ

َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ َرُسوَل و .(2) (ِبَنْعَلْيِن ِمْن َناٍر َيْغِلى ِدَماُغُه ِمْن َحَراَرِ  َنْعَلْيه
َعَذاًبا َأُبو َطاِلٍب َوُهَو ُمْنَتِعٌل ِبَنْعَلْيِن َيْغِلى َأْهَوُن َأْهِل النَّاِر ) :َقاَل ×اللَِّه 

َسِمْعُت وعن النعمان بن بشري رضي اهلل عنهما قال:  .(3) (ِمْنُهَما ِدَماُغُه
ِإنَّ َأْهَوَن َأْهِل النَّاِر َعَذاًبا َيْوَ  اْلِقَياَمِة َلَرُجٌل ُتوَضُع ) :َيُقوُل ×َرُسوَل اللَِّه 

 .(4)(َدَمْيِه َجْمَرَتاِن َيْغِلى ِمْنُهَما ِدَماُغُهَأْخَمِص َق يف
الشهاعة يف رفعة الدرجات يف اجلنة، وهي من الشهاعات  :الشهاعة الرابعة

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ: دليلها قوله تعاىلالعامة ألهل اإلميان، و

ويف ، (5)چگ                 گ  ڳ  ڳ               ڳ  گژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ
غهر ألبي سلمة االلهم ) :قال ملا تويف أبو سلمة ×صحيح مسلم أن النيب 

 ،دعاء يف الدنيا له (ارفع درجتهو) :فقوله .(6)(..وأرفع درجته يف املهديني
ما من مسلم ميوت، فيقو  على ) ×:كما قال ، وهذا معنى الشهاعة

                                                 

مسلم يف (، و3885، كتاب املناقب، باب قصة أبي طالب، رقم: )البطاريأخرجه (1)
 .(360) :رقم ،ألبي طالب ×باب شهاعة النيب  ،اإلميان

 .(361، كتاب اإلميان، باب أهون أهل النار عذابا، رقم: )مسلمأخرجه  (2)
 .(362كتاب اإلميان، باب أهون أهل النار عذابا، رقم: )، مسلمأخرجه  (3)
 .(363، كتاب اإلميان، باب أهون أهل النار عذابا، رقم: )مسلمأخرجه  (4)
 .21الطور:  (5)
 .(920..رقم: )باب يف إغماض امليت، والدعاء لهالكسوف، ، كتاب صحيح مسلم (6)
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قال  .(1)(يهجنازته أربعون رجال ال يشركون باهلل شيئا؛ إال شهعهم اهلل ف
فإن قيل: إن الشهاعة ال تكون إال )  :الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهلل تعاىل

بإذنه سبحانه؛ فكيف يسمى دعاء اإلنسان ألخيه شهاعة وهو مل يستأذن من 
 ربه؟ 

واجلواب: إن اهلل أمر بأن يدعو اإلنسان ألخيه امليت، وأمره بالدعاء إذن 
وأما الشهاعة املوهومة اليت يظنها عباد األصنا  من معبوديهم؛ فهي  ،وزياد 

شهاعة باطلة ألن اهلل ال يأذن ألحد بالشهاعة إال من ارتضاه من الشهعاء 
  واهلل أعلم. .(2) (واملشهو، هلم

، وهي الشهاعة يف قو  ماتوا على الشهاعة يف أهل الكبائر :الشهاعة اخلامسة
م وأراد اهلل تعاىل حبكمته وعدله أن ال يغهر هل شيء من املعاصي والذنوب

، ثم يؤذن بعد يف الشهاعة، وأمجع أهل السنة يف أول األمر، وعذبهم يف النار
رمحهم اهلل تعاىل على إثباتها، وأمجعوا على أنه ال خيلد يف النار أحد ممن 
معه أصل اإلسال ، وقد قرر أهل احلديث رمحهم اهلل تعاىل أن األحاديث 

إثبات هذا النو، من الشهاعات قد بلغت مبلغ التواتر املعنوي، يف 
فأحاديث الشهاعة يف أهل الكبائر متواتر ، وقد ذكر مجع من أهل السنة 

 رمحهم اهلل تعاىل أن هذه الشهاعة على قسمني:
ستحقوا دخول النار أن ال األول: شهاعة يف قو  من أهل الكبائر قد ا 

أهل الكبائر قد دخلوا النار أن خيرجوا منها، ، وشهاعة يف قو  من يدخلوها

                                                 

 .(948أربعون شهعوا فيه، رقم: )، كتاب الكسوف، باب من صلى عليه مسلمأخرجه  (1)
 .(9/326) :جممو، فتاوى ورسائل العثيمني (2)
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شهاعيت يف أهل الكبائر من ) ×:ويستدل على القسم األول بعمو  قوله 
الثاني فقد كثرت فيه األدلة،  وهو حديث صحيح ، وأما القسم .(1) (أميت

 :َقاَل ×َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  اخلدريَعْن َأِبى َسِعيٍد ونذكر لك طرفا منها، ف
َوُيْدِخُل َأْهَل النَّاِر  ،ُيْدِخُل اللَُّه َأْهَل اْلَجنَِّة اْلَجنََّة ُيْدِخُل َمْن َيَشاُء ِبَرْحَمَتِه)

َقْلِبِه ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن ِإمَياٍن  يفالنَّاَر ُثمَّ َيُقوُل اْنُظُروا َمْن َوَجْدُتْم 
َأِو  ،َنْهِر اْلَحَياِ  يفًما َقِد اْمَتَحُشوا. َفُيْلَقْوَن َفَأْخِرُجوُه. َفُيْطَرُجوَن ِمْنَها ُحَم

َأَلْم َتَرْوَها َكْيَف  ،بَُّة ِإَلى َجاِنِب السَّْيِلُتوَن ِفيِه َكَما َتْنُبُت اْلحاْلَحَيا َفَيْنُب
 ×:َقاَل َرُسوُل اللَِّه  :َقاَلوعنه رضي اهلل عنه  .(2)(َتْطُرُج َصْهَراَء ُمْلَتِوَيًة

َأمَّا َأْهُل النَّاِر الَِّذيَن ُهْم َأْهُلَها َفِإنَُّهْم اَل َيُموُتوَن ِفيَها َواَل َيْحَيْوَن َوَلِكْن )
َفَأَماَتُهْم ِإَماَتًة َحتَّى ِإَذا  -َأْو َقاَل ِبَطَطاَياُهْم  - ،َناٌس َأَصاَبْتُهُم النَّاُر ِبُذُنوِبِهْم

 ،ِبِهْم َضَباِئَر َضَباِئَر َفُبثُّوا َعَلى َأْنَهاِر اْلَجنَِّة فجيء ،َكاُنوا َفْحًما ُأِذَن ِبالشََّهاَعِة
َحِميِل  يفِة َتُكوُن بََّفَيْنُبُتوَن َنَباَت اْلح ،اْلَجنَِّة َأِفيُضوا َعَلْيِهْمَيا َأْهَل  :ُثمَّ ِقيَل
ُة ُثمَّ َتِحلُّ الشََّهاَع) :ويف حديث جابر يف الصحيح مسلم مرفوعا .(3)(السَّْيِل

َقْلِبِه ِمَن  يفاَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوَكاَن  :َوَيْشَهُعوَن َحتَّى َيْطُرَج ِمَن النَّاِر َمْن َقاَل
َوَيْجَعُل َأْهُل اْلَجنَِّة َيُرشُّوَن  ،َفُيْجَعُلوَن ِبِهَناِء اْلَجنَِّة ،اْلَطْيِر َما َيِزُن َشِعرَيً 

َوَيْذَهُب ُحَراُقُه ُثمَّ َيْسَأُل  ،السَّْيِل يف الشيءَعَلْيِهُم اْلَماَء َحتَّى َيْنُبُتوا َنَباَت 
                                                 

( من حديث أنس 12) :( يف صهة القيامة، باب رقم2437) :رقم ،رواها الرتمذي (1)
 .( يف السنة، باب يف الشهاعة4739) :وجابر، وأبو داود رقم

(، 22يف األعمال، رقم: )، كتاب اإلميان، باب تهاضل أهل اإلميان البطاريأخرجه   (2)
 (.184) :باب إثيات الشهاعة وإخراج املوحدين من النار رقم ،مسلم يف اإلميانو
 .(306، كتاب اإلميان، باب إثبات الشهاعة وإخراج املوحدين، رقم: )مسلمأخرجه  (3)
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َرُسوِل اللَِّه ويف الصحيح قال  .(1)(َحتَّى ُتْجَعَل َلُه الدُّْنَيا َوَعَشَرُ  َأْمَثاِلَها َمَعَها
َأَنُس ْبُن َماِلٍك َأنَّ وعن  .(2)(َه ُيْطِرُج َقْوًما ِمَن النَّاِر ِبالشََّهاَعِةِإنَّ اللَّ) ×:
َقْلِبِه ِمَن  يفَيْطُرُج ِمَن النَّاِر َمْن َقاَل اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوَكاَن ) :َقاَل × النيب

 يفاَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوَكاَن  :اْلَطْيِر َما َيِزُن َشِعرَيً  ُثمَّ َيْطُرُج ِمَن النَّاِر َمْن َقاَل
اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوَكاَن  :ُثمَّ َيْطُرُج ِمَن النَّاِر َمْن َقاَل ،َقْلِبِه ِمَن اْلَطْيِر َما َيِزُن ُبرًَّ 

 ×َعْن َأِبى ُهَرْيَرَ  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه وعن  .(3) (َقْلِبِه ِمَن اْلَطْيِر َما َيِزُن َذرًَّ  يف
َيْوَ   ألميتَشَهاَعًة  دعوتيَدْعَوٌ  َيْدُعوَها َفُأِريُد َأْن َأْخَتِبَئ  نيبِلُكلِّ ) :َقاَل

 وإني َدْعَوَتُه نيبَدْعَوٌ  ُمْسَتَجاَبٌة َفَتَعجََّل ُكلُّ  نيبِلُكلِّ ) :ويف لهظ .(4) (اْلِقَياَمِة
َناِئَلٌة ِإْن َشاَء اللَُّه َمْن َماَت  فهي ،َيْوَ  اْلِقَياَمِة ألميتَشَهاَعًة  دعوتياْخَتَبْأُت 

يف شأن الشهاعة يف  ثوكثر  تلك األحادي .(5) (اَل ُيْشِرُك ِباللَِّه َشْيًئا أميتِمْن 
أهل الكبائر تهيدك بطالن ما ذهب له أهل البد، من رد أحاديث الشهاعة 

، وأنت خبري ها جمرد أحاديث آحاد يف أمر عقديأنيف أهل الكبائر حبجة 
)أخبار اآلحاد ال تقبل يف أمور  :بأن القاعد  الهاسد  عندهم تقول

وهذه القاعد  قاعد  ملعونة فاسد  باطلة، فكم ردت بها  ،العقيد (
األحاديث وعورضت بها السنة، واحلق الذي اتهقت عليه كلمة أهل السنة 

موضعه من أن خرب اآلحاد الصحيح حجة يف هو ما قررنا لك سابقا يف 
                                                 

 .( 316، كتاب اإلميان، باب أدنى أهل اجلنة منزلة فيها، رقم: )صحيح مسلم (1)
 .(318، كتاب اإلميان، باب أدنى أهل اجلنة منزلة فيها، رقم: )مسلمأخرجه  (2)
 .(325، كتاب اإلميان، باب أدنى أهل اجلنة منزلة فيها، رقم: )مسلمأخرجه  (3)
 .(334دعو  الشهاعة ألمته، رقم: )× ، كتاب اإلميان، باب اختباء النيب مسلمأخرجه  (4)
 .(338دعو  الشهاعة ألمته، رقم: )× اختباء النيب ، كتاب اإلميان، باب مسلمأخرجه  (5)
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باب العقيد ، وقد سقنا لك األدلة الكثري  هناك، فضال عن أن األحاديث 
، و  القيامة قد بلغت مبلغ التواترالوارد  يف مسألة الشهاعة ألهل الكبائر ي

وأثبته أهل السنة  ةكما قرره أهل احلديث، وحنن نؤمن مبا قررته األدل
األمر إىل اهلل تعاىل، ونسأله جل وعال أن نكون ممن يدخل ، ونكل وآمنوا به

 اجلنة ابتداء بال حساب وال عذاب. واهلل أعلم.
قو  تساوت حسناتهم : الشهاعة يف أهل األعراف، وهم الشهاعة السادسة

حتى ينظر فيهم، فيشهع فيهم النيب عليه الصال   يرجئونوسيئاتهم فيوَقهون 
هع فيهم املؤمنون واملالئكة، وقد ذكر بعض ، ويشوالسال  فيدخلون اجلنة

ڌ    ڌڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ        ڍچ: املهسرين ذلك عند قول اهلل تعاىل

گ  گ  گ  گ     کڑ   ڑ  ک  ک  ک     ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

قال ابن كثري رمحه اهلل تعاىل يف  ، (1)چڳ   ڳ       ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ں
املهسرين يف أصحاب األعراف من هم، وكلها واختلهت عبارات ) :تهسريه

 ،سناتهم وسيئاتهمقريبة ترجع إىل معنى واحد، وهو أنهم قو  استوت ح
نص عليه حذيهة، وابن عباس، وابن مسعود، وغري واحد من السلف 

 واهلل أعلم. ،والشهاعة فيهم عامة ألهل اإلميان .(2)(واخللف، رمحهم اهلل
قو  ليدخلوا اجلنة بال حساب وال عذاب، : الشهاعة يف الشهاعة السابعة

َفَأْنَطِلُق َفآِتى َتْحَت اْلَعْرِش َفَأَقُع ) :فهي حديث الشهاعة الذي قدمناه سابقا
ِمْن َمَحاِمِدِه َوُحْسِن الثََّناِء َعَلْيِه  ويلهمين يى ُثمَّ َيْهَتُح اللَُّه َعَلَساِجًدا ِلَربِّ

                                                 

 .47 -46األعراف:  (1)
 .(3/418) :تهسري ابن كثري (2)
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َيا ُمَحمَُّد اْرَفْع َرْأَسَك َسْل ُتْعَطْه اْشَهْع  :ُثمَّ ُيَقاُل ،يقبلَشْيًئا َلْم َيْهَتْحُه أَلَحٍد 
َيا ُمَحمَُّد َأْدِخِل اْلَجنََّة  :. َفُيَقاُلأميت أميتَيا َربِّ  :َفَأُقوُل رأسيُتَشهَّْع. َفَأْرَفُع 

اْلَجنَِّة َوُهْم ِمْن ُأمَِّتَك َمْن اَل ِحَساَب َعَلْيِه ِمَن اْلَباِب اأَلْيَمِن ِمْن َأْبَواِب 
 النيبَعْن َأِبى ُهَرْيَرَ  َأنَّ و .(1)(ُشَرَكاُء النَّاِس ِفيَما ِسَوى َذِلَك ِمَن اأَلْبَواِب

. َفَقاَل َرُجٌل َيا (اْلَجنََّة َسْبُعوَن َأْلًها ِبَغْيِر ِحَساٍب أميتَيْدُخُل ِمْن ) :َقاَل ×
. ُثمَّ َقاَ  (اللَُّهمَّ اْجَعْلُه ِمْنُهْم) :ِمْنُهْم. َقاَل جيعلينَرُسوَل اللَِّه اْدُ، اللََّه َأْن 

َسَبَقَك ِبَها ) :ِمْنُهْم. َقاَل جيعلينآَخُر َفَقاَل َيا َرُسوَل اللَِّه اْدُ، اللََّه َأْن 
 واهلل أعلم . .(2)(ُعكَّاَشُة

واليت آمن بها أهل السنة  فهذه مجل من الشهاعات اليت ورد بها الدليل،
اهلل تعاىل وقرروها يف كتبهم العقدية، نسأل اهلل تعاىل أن يوفقنا  رمحهم

واقتهاء أثر أهل السنة إىل املمات، وهو املوفق  ،وإخواننا للثبات على دينه
 واهلادي.

  :القاعدة السادسة والعشرون 

 )كلمة التوحيد ال تنفع قائلها إال بعد بثبوت شروطها وانتفاء موانعها (

أقول: واعلم رمحك اهلل تعاىل أنها ال يتم االنتها، بهذا الكلمة العظيمة إال 
إذا حقق العبد شروطها، وقد نص أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل على أن 

 كلمة التوحيد هلا مثانية شروط: 

                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
، كتاب اإلميان، باب الدليل على دخول طوائف من املسلمني اجلنة بغري مسلمأخرجه  (2)

 .(367حساب وال عذاب، رقم: )
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: العلم مبعناها، وقد قررنا لك سابقا أن املعنى احلق هلا هو أن يقال :األول
فال ينتهع أحد بهذه الكلمة إال بعد العلم  ،اهلل تعاىل( ال معبود حبق إال)

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى      چ: واإلميان به، قال تعاىل ،مبعناها

احلق أي شهاد  أال إله إال  واملراد بشهاد ، (1)چائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ
: ، واملراد بالعلم هنا أي العلم مبعناها الذي تدل عليه، وقال تعاىلاهلل

، وقال واملراد العلم مبعناها ،، فأمر بالعلم بها(2)چحت     خت   مت   ىت يب  جت    چ
ال إله إال اهلل دخل  أنه من مات وهو يعلم) :عليه الصال  والسال 

فيههم منه أن من مات وهو يقوهلا ولكنه غري عامل مبعناها فإنه ال  .(3)(اجلنة
ثبات هذا وقد اتهقت كلمة أهل العلم على إيتحقق كمال انتهاعه بها، 

 ،وال يعذر أحد جبهله ،وهذا من العلم الواجب على كل مكلف ،الشرط
 .وضد العلم اجلهل

اإلخالص وضده الشرك بقسميه األصغر واألكرب، فالبد  :الشرط الثاني
فيها من وحقيق اإلخالص فمن قاهلا رياء أو تسميعًا أو لغرض دنيوي فإنها 

ومن قاهلا وهو واقع يف شيء من نواقض الدين فإنها ال تنهعه،  ،ال تنهعه
فالبد فيها من وحقيق مقا  اإلخالص، فإن قوهلا عباد  والعبادات يشرتط 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  چ :لقبوهلا اإلخالص قال تعاىل

                                                 

 .86الزخرف:  (1)
 .19حممد:  (2)
 .(43، كتاب اإلميان، باب من لقي اهلل باإلميان وهو غري شاك، رقم: )مسلمأخرجه  (3)
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ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  چ :وقال تعاىل، (1)چڈ

 :وقال عليه الصال  والسال ، (2)چہ  ہ   ہ  ۀڻ   ڻ  ۀ
بشهاعيت يو  القيامة من قال ال إله إال اهلل خالصًا من الناس أسعد )

ال  فإن اهلل حر  على النار من قال) :وقال عليه الصال  والسال  ،(3)(قلبه
ويف حديث فضل الرتديد وراء املؤذن  .(4)(إله إال اهلل يبتغي بذلك وجه اهلل

قال املؤذن ال إله إال اهلل فقال أحدكم ال إله إال ثم ) :كلمة كلمة ويف آخره
 .(5)(اهلل خالصًا من قلبه دخل اجلنة

: اليقني وهو االستيقان الكامل مبدلول وصحة هذه الكلمة الشرط الثالث 
حبيث ال خيالط القلب مطلق الريب يف صحة ذلك، فالبد من اإلميان اليقيين 

اجلبال الرواسي يف األرض، القاطع الراسخ يف القلب أعظم من رسوخ 
ويداخله شك يف صحة مدلوهلا فإنها ال  ،فمن قاهلا وهو مرتدد يف معناها

، (6)چھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ: تنهعه قال تعاىل
عد  الريب وانتهاؤه، ويف حديث أبي  × فاشرتط لإلميان باهلل وبرسوله

يشهد أن ال إله إال اذهب بنعلي هاتني فمن لقيت وراء هذا احلائط ) :هرير 

                                                 

 .3-2الزمر:  (1)
 .5البينة:  (2)
 (.99، كتاب العلم، باب احلرص على احلديث، رقم: )البطاريأخرجه  (3)
 (.5401، كتاب األطعمة، باب اخلريز ، رقم: )البطاريأخرجه  (4)
 .(385الصال ، باب القول مثل قول املؤذن ملن مسعه، رقم: )، كتاب مسلمأخرجه  (5)
 .15احلجرات:  (6)
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أشهد أن ال إله إال ) :ويف الصحيح. (1) (اهلل مستيقنًا بها قلبه فبشره باجلنة
اهلل وأني رسول اهلل ال يلقى اهلل بهما عبد غري شاك فيهما فيحجب عن 

 .(2) (اجلنة
الصدق، وهو أن يتوافق قول القلب واعتقاده مع قول  :الشرط الرابع

اللسان، فال ينهع أحدهم دون اآلخر فاعتقاد بال قول ال ينهع وقول بال 
ال إله إال اهلل حممد رسول ) :اعتقاد ال ينهع أال ترى أن املنافقني الذين قالوا

دتهم اهلل( ملا مل تكن قلوبهم مصدقة مبدلول هذه الشهاد  رد اهلل عليهم شها

ڳ    ڳک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳچ  :وكذبهم فيها كما قال تعاىل

وسبب تكذيبهم هو ، (3)چڱ       ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ
 ،وإمنا قالوها خوفًا من املؤمنني ،عد  التصديق القليب ملدلول هذه الشهاد 

ٿ   ٿ  ٿ  چ: ومراوغة وخمادعة لعباد اهلل الصاحلني، وقال تعاىل

وأعظم الصدق هو هذه الكلمة ومل ، (4)چٹ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ
بل اشرتط شرطًا زائدًا على  ،يكتف اهلل جل وعال بأن يأتي بالصدق فقط

فالبد من التصديق باحلق ، چٹ  ٹچ :جمرد ااجميء به وهو قوله

                                                 

( يف اإلميان، باب الدليل على أن مات على التوحيد دخل 31) :رقمأخرجه مسلم، ب (1)
 اجلنة قطعا.

( يف اإلميان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 27رقم )أخرجه مسلم، ب (2)
 اجلنة.

 .1اللمنافقون:  (3)
 .23الزمر:  (4)



 

 568 
 

وقد أخطأ الكالبية خطأ عظيمًا  ،تبا،صديق املقتضي لإلميان الراسخ واالالت
 ،ملا جعلوا اإلميان جمرد القول ومل ينظروا إىل توافقه مع التصديق الباطين

إنه  ،والتصديق به ،فأسأله جل وعال أن يهدي القلوب إىل موافقة احلق
 .ولي ذلك والقادر عليه

احملبة، وضدها الكراهية والبغض، فال يتحقق االنتها،  :الشرط اخلامس 
ومقدمًا  ×الكلمة إال بأن يكون القائل حمبًا هلل جل وعال ولرسوله  بهذه

وحمبًا ملا حيبه اهلل ورسوله من األقوال واألعمال  ،حمبتهما على كل حمبة

 ,(1)چڈ  ژ  ژ  ڑچ: وسائر التعبدات، قال تعاىل واالعتقادات

چ  چ      چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   چ  :وقال تعاىل

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  

ڳ  ڳ  ڱ     ڳڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ

والذي نهسي بيده ال ) :وقال عليه الصال  والسال ، (2)چڱ  ڱ
 ،(3)(يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني

أن يكون اهلل ورسوله  :حالو  اإلميانثالث من كن فيه وجد ) ×:وقال 
وأن يكره أن يعود يف  ،وأن حيب املرء ال حيبه إال هلل ،أحب إليه مما سواهما

                                                 

 .156البقر :  (1)
 .24التوبة:  (2)
يف  (5015، رقم: )، والنسائي×حب الرسول باب ، كتاب اإلميان، البطاريأخرجه  (3)

  .اإلميان، باب عالمة اإلميان
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تهق أهل العلم على إثبات هذا او .(1) (الكهر كما يكره أن يقذف يف النار
من النهاق  ×الشرط، وأمجعوا على أن بغض شيء مما جاء به الرسول 

وأمجعوا على أن من مقتضيات اإلميان باهلل  ،مللةاالعتقادي املطرج عن ا
 .على كل احملاب ×تعاىل حمبته جل وعال، وتقديم حمبته وحمبة رسوله 

القبول، وهو عمل قليب باطين له آثاره على اجلوارح،  :الشرط السادس 
وضده الرد، فمن مل يقبل مدلول هذه الكلمة أو شيئًا من مقتضياتها فإنها 

گ  گ         گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  چ: ال تنهعه وإن قاهلا مرارًا وتكرارًا، قال تعاىل

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    ڻ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

فالذي  ،ترى أنهم ردوا مدلول هذه الكلمة ومل يقبلوه فأنت، (2)چہ

ٱ  ٻ         چ: جعلهم ميتنعون عن قوهلا هو عد  قبول مدلوهلا، وقال تعاىل

ٿ  ٿ  ٿ    ٺٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

وذلك أن الواجب على العبد جتاه ما قضاه ، (3)چٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ
من األمر إمنا هو القبول املستلز  لالنقياد والعمل، وأعظم  ×اهلل ورسوله 

وأن ال إله إال هو جل وعال، فالواجب  ،ما قضاه الشار، أن ال يعبد إال اهلل

                                                 

، وباب من كره أن يعود يف (16، رقم: )باب حالو  اإلميان، البطاري يف اإلميانأخرجه  (1)
رقم: ، ويف االكراه: باب من اختار القتل والضرب واهلوان على الكهر. (21رقم: ) الكهر،

 .(43) :باب بيان خصال اإلميان رقم ،ومسلم يف اإلميان(، 6941)
 .37-35الصافات:  (2)
 .36األحزاب:  (3)
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تبا، وكمال الطاعة يقبله وأن يسلم به وينقاد له بااللينتهع العبد بذلك أن 
 .لعبد فيما قضاه الشار، من األمورفال خري  ل

االنقياد وهو أثر للقبول يف القلب فالقبول من أعمال  :الشرط السابع 
ويزداد هذا االنقياد كلما ازداد القبول  ،واالنقياد من أعمال الظاهر ،الباطن

وقد أمجع أهل السنة على إثبات هذا  ،فاالنقياد مثر  القبول ،يف القلب

ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  چ: الشرط قال تعاىل

ال يؤمن أحدكم حتى يكون ) :ويف احلديث، (1)چگ  ڳ  ڳ  ڳ   گگ

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  چ :وقال تعاىل ،(2) (هواه تبعًا ملا جئت به

ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  

 .(3)چوئ
الكهر بالطاغوت، والطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو  :الشرط الثامن 

وعرف بعضهم  ،جماوز  احلد، ويف االصطالح فقد عرفه السلف باملثال
وحنن نتبع يف تعريهه ما قاله ابن القيم رمحه اهلل تعاىل  ،باحلد اجلامع املانع

أو  ،أو متبو، ،فإنه قال يف تعريهه: هو ما جتاوز به العبد حده من معبود

                                                 

 .22لقمان:  (1)
الكربى  اإلبانةو ,(15، رقم: )(1/12) :السنة البن أبي عاصمهذا احلديث ورد يف  (2)

، (4/369) :تاريخ بغدادو(، 1/213) :شرح السنة(، و279) :، رقم(1/387) :البن بطة
ختريج يف علوي بن عبد القادر السَّقَّاف ، قال عنه (41: )رقم، بجامع العلو  واحلكمو

 )ضعيف(.: أحاديث وآثار كتاب يف ظالل القرآن
 .65النساء:  (3)
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: فالكهر بالطاغوت شرط يف االستمساك بالعرو  الوثقى قال تعاىل ،مطا،

يب  جت  حت  خت  مت    ىبيئ  جب  حب    خب  مب  ىئی  جئ    حئ  مئچ

وروى مسلم يف ، (1)چجح  مح  جخ  مجىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حج
: قال -رضي اهلل عنه  -شجعي صحيحه من حديث طارق بن أشيم األ

وكهر مبا يعبد من دون اهلل حر  من قال ال إله إال اهلل ) ×:اهلل  قال رسول
فهذه طرف يسري من الكال  على  .(2)(ماله ودمه وحسابه على اهلل

 .شروطها
 

 القاعدة السابعة والعشرون  

 ال يقرن مع اهلل تعاىل غريه بواو العطف يف أمور العبادة واملشيئة()

 ليس تعاىل هلل حمض حق العباد  أمور أن املوحدين معتقد هو وهذاأقول: 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  چ: تعاىل قال واسطة، أو شرك فيه ألحد

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  چ: تعاىل وقال ،(3)چڈ  ڈ

 إىل ال يصرف ال، له شريك ال وحده هلل فهو به يتعبد ما فكل، (4)چڻ
 واخلشية والتوكل والنذر والذبح فالدعاء مرسل، نيب إىل وال، مقرب ملك

                                                 

 .256البقر :  (1)
كتاب اإلميان، باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل، رقم: ، صحيح مسلم (2)
(37). 
 .3-2الزمر:  (3)
 .5البينة:  (4)
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 لغري صرفه فمن ،تعاىل هلل حق كله ذلك وحنو والسجود، واإلنابة والرجاء
 أمور ذكرت إذا نفإذ .- وأهله الشرك من باهلل نعوذ - به أشرك فقد اهلل

 اهلل، ندعو: فنقول غريه، معه يذكر وال ،فقط اهلل إال يذكر ال فإنها العباد 
 هلل نسجد أو ،والرسول اهلل ندعو تقول ال اهلل، على ونتوكل هلل، ونسجد
 أمور من ألنها جيوز؛ ال فهذا وهكذا، وعليك اهلل على نتوكل أو ،وللقرب
 اآليات وردت ولذلك ،غريه فيها اهلل مع يقرن ال العباد  وأمور ،العباد 

 ،- تعاىل اهلل شاء إن - التهريع يف سيذكر كما ذلك على تدل واألحاديث
 أن فيجوز األمور من غريها يف وأما تعاىل، هلل اخلالصة العباد  أمور يف هذا

 حنب حنن: فنقول مثاًل، احملبة يف وذلك ،اجلمع( واو)بـ غريه فيها معه يقرن
 حمبٌة اهلل وحمبة ،هلل حمبٌة الرسول حمبة ألن به؛ بأس ال فهذا والرسول، اهلل

: فنقول الطاعة، يف وكذلك تعاىل، باهلل خاصة فهذه التعبد حمبة أما للرسول،
 اهلل نرضي أن نريد حنن: فنقول ،االرض ويف والرسول، اهلل نطيع حنن

 تعاىل هلل حق هي بل تعاىل، هلل حمًضا حًقا ليست فهذه وهكذا، والرسول
 حتى القاعد  هذه على األمثلة بعض فإليك هذا علمت إذا ،× والرسول

  :أكثر تتضح

ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک   گ  گ  گ  گ  چ :تعاىل هلوق :فمنها

: قال كيف فانظر ،(1)چڱ  ڱ      ڱ   ڱ  ںڳ  ڳ  ڳ  ڳ   

 اإلتيان، يف × الرسول اسم مع امسه فقرن ،چک     ک  ک   گچ

                                                 

 .59التوبة:  (1)
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 ما واحلرا  ،أحله ما فاحلالل ،والتحريم التحليل من الشرعي اإلعطاء وهو
 يف تعاىل قوله ذلك ومثل، تعاىل اهلل عن مبلغ فهو ،شرعه ما والدين ،حرمه

 رسوله باسم امسه فقرن ،چڱ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ: اآلية نهس
 أمر جاء ملا لكن التقرير، هذا على تعاىل هلل حمضة عباد  ليس فاإليتاء

گ  چ: اآلية هذه يف كما وذلك غريه، به يقرن ومل امسه أفرد العباد 

: قال كما وحده الكايف هو تعاىل فاهلل الكايف، هو واحلسب چگ  گ

 ألنه األمر؛ هذا يف معه الرسول اسم يقرن ومل، (1)چڌ  ڌ  ڎ   ڎچ
 .واضح وهذا عباد 

ىئ   ىئ  ىئ  ی         ی  ی  ی  جئ  حئ  چ: تعاىل قوله: ومنها

 واخلشية، الطاعة، ذكر أشياء ثالثة ذكر اآلية هذه فهي، (2)چمئ
 ألن الطاعة؛ أمر يف العطف( واو)بـ رسوله باسم امسه فقرن والتقوى،

 اآلخر لطاعة مستلزمة أحدهما وطاعة للرسول، وحق تعاىل هلل حق الطاعة

ٱ  ٻ  ٻ  چ: تعاىل وقال, (3)چڃ   ڃ  ڃ  چچ: تعاىل قال كما

 قال بل أحد، معه يقرن فلم والتقوى اخلشية أمر يف أما، (4)چٻ  ٻ  پ

                                                 

 .36الزمر:  (1)
 .31النور:  (2)
 .92املائد :  (3)
 .80النساء:  (4)
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 ال تعاىل هلل خالص حق والتقوى فاخلشية، (1)چی  ی  ی چ : تعاىل
 .غريه فيه معه يشرك

 يف امسه مع امسه فقرن، (2)چڇ  ڇ  ڇ  ڇچ: تعاىل قوله  ومنها
 .مضى كما وللرسول هلل تكون الطاعة أن على يدل مما الطاعة أمر

 فاحللف .(3) (ليصمت أو باهلل فليحلف حالًها كان من) ×: قوله: ومنها
  .غريه فيه تعاىل اهلل مع يقرن أن جيوز فال عباد 

، (4)چٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ : تعاىل قوله: ومنها
 هو الواجب أن على يدل مما ،االرض أمر يف رسوله اسم مع امسه فقرن

 وزجر، عنه نهى ما واجتناب اهلل، أمر ما باتبا، رسوله وإرضاء اهلل إرضاء
 .شر، مبا إال اهلل يعبد ال وأن

                                                 

 .52النور:  (1)
 .32آل عمران:  (2)
ويف الشهادات، (، 6646رقم: )األميان، باب ال وحلهوا بآبائكم،  يف البطاري أخرجه (3)

، باب أيا  اجلاهلية، ×ويف فضائل أصحاب النيب (، 2679رقم: )باب كيف يستحلف، 
(، 6108رقم: )ويف األدب من مل ير إكهار من قال ذلك متأوال أو جاهال، (، 3836رقم: )

( يف 1646) :ومسلم رقم(، 7401قم: )رويف التوحيد، باب السؤال بأمساء اهلل تعاىل، 
يف األميان، باب  (2/480) :املوطأ، ومالك يف األميان، باب النهي عن احللف بغري اهلل تعاىل

( يف األميان، باب يف كراهية احللف باآلباء، والرتمذي 3249) :جامع األميان، وأبو داود رقم
 .( يف األميان، باب ما جاء يف كراهية احللف بغري اهلل1534) :رقم

 .62التوبة:  (4)
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 اهلل كان من اإلميان حالو  بهن وجد فيه كن من ثالث) ×: قوله: ومنها
 ،احملبة يف امسه مع امسه فقرن .(1) (... . سواهما مما إليه أحب ورسوله

 .لكليهما حق فاحملبة ،هذا وحمبة هذا حمبة هو فالواجب
: تقولون تشركون، إنكم: فقال × النيب أتى يهودًيا أن قتيلة رواه ما: ومنها

 أن أرادوا إذا × النيب فأمرهم. والكعبة: وتقولون وشئت، اهلل شاء ما
 رواه .(شئت ثم اهلل شاء ما: يقولوا وأن الكعبة، ورب: يقولوا أن حيلهوا

 .(2)صحيح حديث وهو ،النسائي
 هلل أجعلتين) :قال. وشئت اهلل شاء ما: رجل له قال ملا×  قوله: ومنها
 يقرن أن جيوز فال تعاىل هلل حق املشيئة فهذه .(3)(وحده اهلل شاء ما :قل نًدا،
 وبانت اتضحت قد تكون القاعد  ولعل كان، من كائًنا غريه فيها اهلل مع

 الناس بعض أن: وهو فقط واحد إشكال إال فيها عندنا يبقى وال معاملها،
ڃ  ڃ  چ: تعاىل بقوله وحيتج والصاحلني األولياء على التوكل زيجي

 فقد: فقال الكايف، هو واحلسب، (4)چڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ
 واملؤمنون تعاىل فاهلل حسبه، اهلل أن كما الرسول حسب املؤمنني جعل

                                                 

 .62التوبة:  (1)
 (.3773رقم: )يف األميان والنذور، باب احللف بالكعبة،  سنن النساءي (2)

 قال األلباني: )صحيح(. 
(، 1839) :، رقم(3/339) :أمحد(، و26691) :، رقم(5/340) :ابن أبي شيبةرواه  (3)

 (.10758) :، رقم(9/362) :الكربىيف  لنسائيوا
 )صحيح(. :292: ـصحيح األدب املهرد صقال األلباني يف 

 .64األنهال:  (4)
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 األولياء على التوكل جواز على يدل مما ×، اهلل رسول يكهون
 .والصاحلني

 هذا فهمه كما ليس اآلية هذه من املراد فإن بصواب، ليس الكال  وهذا 
 هو تعاىل فاهلل املؤمنني، ويكهي رسوله يكهي اهلل أن املراد بل الغالط،
 اهلل حسبك: التقدير فيكون واملؤمنني، الرسول :كلتيهما الطائهتني حسب

 هؤالء ذكره ما هو املراد كان لو أنه وذلك املؤمنني، من اتبعك من وحسب
 عند أعظم منزلته ألن املؤمنني؛ من باحلسب أوىل الرسول لكان الغالطني

 تعاىل فاهلل ذكرناه ما هو املراد وإمنا املراد هو هذا ليس لكن منهم، اهلل
 أسلوب وهذا ،املؤمنني من الرسول اتبع من وحسب ،الرسول حسب

 : الشاعر قول وعليه ،اللغة يف معروف
 (1)دــــمهن ُفــسي اَكـــوالضح كـــفحَسب

: العرب تقول وكذلك الضحاك، وحسب أنت حسبك مهند سيف أن
 فال زيد، وحسب أنت حسبك الدرهم أن أي ،(1)درهم وزيًدا حسبك

                                                 

ومل ينسبه ، (2/262) ه: مالييف أأبو علي القالي، إمساعيل بن القاسم هذا البيت ذكره  (1)
 ،899ـ: ومسط الآللي ص ،(581/ 7) :خزانة األدبألحد، كما هو احلال يف كل من: 

وشرح عمد  احلافظ  (،900/ 2) :وشرح شواهد املغين ،374ـ:وشرح شواهد اإليضاح ص
 :مغين اللبيب(، و 1/312) :ولسان العرب (،2/51) :وشرح املهصل ،667، 407ـ: ص
، وهو شهري يف الشواهد النحوية، حيث يستشهد به 84/ 3املقاصد النحوية و (،2/563)

  وصدر البيت:على عد  مسائل، منها مثال: عطف الظاهر على املضمر، ومد اهليجاء. 

 .اــت العصـــاء وانشقـــت اهليجـانـــإذا ك
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 احلسب أن وهو القاعد  هذه على الهرو، من هي بل اآلية، هذه يف إشكال
 له شريك ال وحده له عباد  فالتوكل تعاىل، اهلل لغري صرفها جيوز ال عباد 

 ، واهلل أعلم.غريه فيه معه يقرن ومل سبحانه،

  :القاعدة الثامنة والعشرون 

 ) ال تربط احلوادث األرضية بأمر حصل يف السماء إال بدليل (

إن املتقرر يف أمور الغيب أن مبناها على التوقيف، فال جيوز ألحد أن  أقول:
يربط أثرا من اآلثار اليت وحصل يف هذا الكون بأمر من األمور العلوية أو 

ر بأسبابها ال بد فيه من السهلية إال بدليل على هذا الربط، ألن ربط اآلثا
هلل تعاىل هو الذي ، ال سيما إن كانت متعلقة باألمور الشرعية، فاالتوقيف

خيلق السبب وهو الذي خيلق أثره، فال رابط بني السبب وأثره إال تقدير اهلل 
إن  ومشيئة اهلل تعاىل، وعلى ذلك التقرير نقول: ،وإراد  اهلل تعاىل ،تعاىل

 ،والرباكني ،والزالزل ،حصل أمر من األمور يف األرض من الرياح
طار وحنوها مما يكون على واألم ،والغبار ،والهيضانات ،واألعاصري

األرض يف األرض، ال جيوز لنا حنن يف هذه احلالة أن نربط هذا احلادث 
السماء إال بدليل على هذا الربط، ألن هذا الربط من أمور  بأمر حدث يف

، فمن ربط ، واملتقرر يف القواعد أن أمور الغيب مبناها على التوقيفالغيب

                                                                                                                        

وكونه مهعوال  ،مهعوال معه ( هنازيدا)كون هذه اجلملة استشهد بها على جواز احتمال  (1)
ألنه ال يعمل يف املهعول معه إال ما كان من جنس ما  ،به بإضمار حيسب وهو الصحيح

 .يعمل يف املهعول به
حاشية ، و(1/369) :اللمحة يف شرح امللحةو ،83: ـاملهصل يف صنعة اإلعراب صانظر 

 .(2/198) :الصبان على شرح األمشونى أللهية ابن مالك
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تعاىل بال علم، وعلى ذلك التقرير حديث  بينهما بال دليل فقد قال على اهلل
 صال  × اهلل رسول بنا َصلَّى) :قالزيد بن خالد رضي اهلل تعاىل عنهما، 

 على َأقبل انصرف، فلما ،الليل من كانت مساء ِإثر يف باحلديبية الصبح
: قال. أعلم ورسوله اهلل: قالوا ؟(ربكم قال ماذا تدرون هل): فقال ،الناس

 اهلل بهضل ُمِطْرنا: قال من فأما ،وكافر بي مؤمن عبادي من أصبح: قال)
 كذا ِبَنْوِء ُمِطْرَنا: قال من وأما ،بالكوكب كافر بي، مؤمن فذلك: ورمحته
 ُمِطَر): قال النسائي رواية يفو. (1)(بالكواكب مؤمن بي، كافر فذلك: وكذا

 الليلة؟ ربكم قال ما تسمعوا َأمل): فقال × اهلل رسول عهد على الناُس
 كافرين، بها منهم طائهة أْصَبَح ِإال نعمة من عبادي على َأْنَعْمُت ما: قال

 صهاتي على وَحِمَدِني بي آمن من فأما ،كذا وَنْوِء كذا ِبَنْوِء ُمطْرَنا: يقولون
 وكذا كذا بَنوء ُمِطْرنا: قال من وأما بالكوكب، وكهر بي آمن الذي فذلك
، وهي ووجه الداللة منه ظاهر  .(2) (بالكوكب وآمن بي كهر الذي فذلك

كم بالكهر على من نسب هذا أخرب عن ربه جل وعال أنه ح ×أن النيب 
هو والذي  ،والذي هو الغيث باحلادث السماوي ،ياألرض احلادث

                                                 

(، 846رقم: )البطاري يف صهة الصال ، باب يستقبل اإلما  الناس إذا سلم، أخرجه  (1)
ويف (، 1038رقم: )، چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ ويف االستسقاء، باب قول اهلل تعاىل: 

ۇئ    چويف التوحيد، باب قول اهلل تعاىل: (، 4147رقم: )املغازي، باب غزو  احلديبية، 

( يف اإلميان، باب بيان كهر من قال: 71ومسلم رقم )(، 7503رقم: )، چۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ
 .مطرنا بالنوء

 .(1525، رقم: )االستسقاء، باب كراهية االستمطار بالكواكب ، كتابالنسائيسنن  (2)
 قال األلباني: )صحيح(.
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ص والظنون الكاذبة ، وبني أن هذا الربط هو من باب التطرالكوكب
وال  ،، وليس عليه أثار  من علمواهلوى املتبع، والذي ال برهان يدل عليه

واحلادث السماوي ال  يهدى من اهلل تعاىل، فهذا الربط بني احلادث األرض
هلل تعاىل والتقول على ا ،يقبل إال بدليل، وإال لكان من التطرص واهلوى

 ابن عنو، (1)چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ  : ، كما قال تعاىلوالكذب
 :× النيب فقال ؛×النيب عهد على الناس ُمطر) :قالرضي اهلل عنه  عباس

 :بعضهم وقال اهلل، رمحة هذه: قالوا كافر، ومنهم شاكر، الناس من أصبح)
ی  ی       ی   چ: اآلية هذه فنزلت: قال. (وكذا كذا نوء صدق قدل

فبان لك أن  .(4()3)چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ : بلغ حتى, (2)چی
أو بالكوكب فقط،  ،الربط هذا ال جيوز إال بدليل وليس هذا خاص باملطر

بل هذا سيق مساق املثال، وإال فكل احلوادث األرضية ال جيوز ربطها بأمر 
: - عنهما اهلل رضي - عباس بن اهلل عبدحدث يف السماء إال بدليل، وعن 

 فقد اهلل، ِذْكِر ما لغري النجو  من بابا اْقَتَبَس َمِن): قال × اهلل رسوَل َأنَّ
، (5)(كافر والساحر ،ساحر والكاهن ،كاهن املنّجم ،الّسحر من شعبة اقتبس

                                                 

 .82الواقعة:  (1)
 .75الواقعة:  (2)
 .82الواقعة:  (3)
 .(127بالنوء، رقم: ) ، كتاب اإلميان، باب بيان كهر من قال أمطرنامسلمأخرجه  (4)
(، 311و ،1/227) :( يف الطب، باب يف النجو ، وأمحد3905) :رقم رواه أبو داود (5)

.قال (11/576) :جامع األصول وابن األثري يف ،(12/182) :شرح السنةوالبغوي يف 
 .(وإسناده قويشعيب األرنؤوط على املسند: )
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تبس شيئا من علم النجو  حكم على من اق ×والشاهد منه هو أن النيب 
، وعلم التنجيم هو ذلك العلم الذي يريد بأنه قد اقتبس شعبة من السحر

ودوران  ،أصحابه االستدالل على احلوادث األرضية حبركات النجو 
هائها واجتماعها وافرتاقها، وسيأتي بيانه بأمر   واختوخروج النجو ،الهلك

: ×اهلل رسوُل قال): قال - عنه اهلل رضي - هرير ، وعن أبي اهلل تعاىل
 أصبح إال نعمة من عبادي على أنعمُت ما: قال ربُّكم؟ قال ما إىل َتَرْوا أمل)

 أنَّ :رواية ويف .(1)(وبالكوكب الكوكُب،: يقولون كافرين، بها منهم فريق
 من فريق أصبح إال بركة من السماء من اهلل أنزل ما): قال × اهلل رسول
 ويف. (2)(وكذا كذا الكوكُب: فيقولون الغيَث، اهلل ُيْنِزُل كافرين، بها الناس
 أنَعْمُت ما: وجل عز اهلل قال): × اهلل رسوُل قال: قال النسائي، رواية
 الكوكُب،: يقولون كافرين، بها منهم فريق أصبح إال نعمة من عبادي على

 قال): قال - عنه اهلل رضي - اخلدري سعيدوعن أبي  .(3)(وبالكوكب
 أرسله، ثم سنني، مخس عباده عن الَقْطر اهلل َأْمَسَك َلْو): × اهلل رسوُل

وعن  .(4) (امِلْجَدح ِبَنوِء ُسقِينا: يقولون كافرين، الناس من طائهة أَلْصَبَحْت
-الناس ُمِطَر وقد أصبح إذا - يقول كان أنه - عنه اهلل رضي - هرير أبي 

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ :اآلية هذه يتلو ثم الهتح، بَنوِء ُمِطْرَنا): 

                                                 

 :أمحد، و(126، رقم: )قال: مطرنا بالنوءيف اإلميان، باب بيان كهر من مسلم أخرجه  (1)
 (.507) :، رقم(2/592) :اإلميانيف ابن منده (، و8739) :، رقم(14/353)
 .( يف اإلميان، باب بيان كهر من قال: مطرنا بالنوء127) :مسلم رقم أخرجه (2)
 (، 1524، كتاب االستسقاء، كراهية االستمطار بالكوكب، رقم: )النسائي رواه (3)

 األلباني على سنن النساءي: )صحيح(.قال 
 (.1849، كتاب االستسقاء، كراهية االستمطار بالكوكب، رقم: )النسائي رواه (4)
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: قال دعامة بن قتاد ، وعن (2)مالك يف املوطأ بالغا أخرجه, (1)چۉ
 للشياطني، ورجوما للسماء، ِزينة اهلل جعلها لثالث، النجو  هذه اهلل خلق)

 وأضا، حظَّه، أخطأ فقد هذا، غري فيها تأّول فمن بها، نهتدي وعالمات
اهلل تعاىل على صحة هذه  فهذا يدلك بإذن .(3)(يعنيه ال ما وتكّلف نصيبه،
، فال جيوز بارك اهلل تعاىل فيك أن تربط أمرا حصل من احلوادث القاعد 

هذا  ماء إال بدليل يدل علىيف األرض بأمر حصل من احلوادث يف الس
أن األحوال الهلكية ال  :أن املتقرر -وفقك اهلل تعاىل -، فبان لك الربط

، فال حيل ألحد من ا على احلوادث األرضية إال بدليلجيوز االستدالل به
وسري الشمس  ،الناس كائنا من كان أن جيعل شيئا من أحوال النجو 

يف األرض، وخروج النجو  واختهائها دليال على احلوادث الواقعة  ،والقمر
الهلك إال إن جاء بدليل ساطع على هذه العالقة، وإال فاألصل أن أحوال 

، واعلم رمحك اهلل تعاىل أن اهلل تعاىل هو ال شأن هلا يف حوادث األرض
، وهو الذي بيده ، فهو الذي ميلك النهع والضراملتصرف يف هذا الكون

وال  ،مييت إال اهلل وال ،تصريف األمور وتدبري األحوال، فال حييي إال اهلل
وال تسقط ورقة من  ،وال يوجد وال يعد  إال اهلل ،يغين وال يهقر إال اهلل

، ، ويف كل شيء جل وعال، وهو املتصرف فيها  إال اهلل تعاىل عامل بهاشجر
فال ميلك التصرف مع اهلل تعاىل يف شيء من هذا الكون ال مساء وال 

 ،وال رياح ،وال قمر ،مشسوال  ،وال كوكب ،وال جنم ،وال فلك ،أرض

                                                 

 .2فاطر: (1)
 (.655) :، رقم(2/269) :موطأ مالك (2)
 .(4/107) :، كتاب بدء الوحي، باب يف النجو البطاريأخرجه  (3)
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، وال بشر، وال ملك وال أي وال جن ،وال شجر ،وال حجر ،وال جبال
ا هو اهلل تعاىل وحده ال ، فاملتصرف واملدبر ألحوال هذا الكون إمنشيء

ېئ  ېئ    ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئچ: ، كما قال تعاىلشريك له

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  

ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ       چ: وقال تعاىل، (1)چىب

  ىې  ې     ې  ېۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   چ: وقال تعاىل ،(2)چى  ائ  ائ

ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ       ۉ          ې  ې  ې  ې        ٴۇۈ  ۈ

 فكل هذه الكواكب العلوية واألفالك، (3)چى    ى       ائ
ك ، وال متلاىل ال متلك لنهسها نهعا وال ضراالسماوية خاضعة ألمر اهلل تع

، بل هي ساجد  هلل تعاىل ومسبحة حبمده، يف هذا الكون تصرفا وال تدبريا
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ : كما قال تعاىل

  ڑڈ  ژ  ژ  ڑ   ڈڇ       ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

فالنجو  واألنواء والقمر ، (4)چڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   گک  ک  ک  ک  گ    گ  گ
 والشمس وسائر األفالك العلوية كلها مهتقر  يف وجودها وتصريف أحواهلا

، وكلها خملوقة مدبر  مربوبة ضعيهة عاجز  ال إىل اهلل تعاىل االفتقار الذاتي

                                                 

 .22سبأ:  (1)
 .38الزمر:  (2)
 .37فصلت:  (3)
 .18احلج:  (4)
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د  وحده ال شريك له، فهي من تدل إال على أن اهلل تعاىل هو املستحق للعبا
وأنه املعبود باحلق  ،وكبري قدرته ،مجلة آياته الكونية الدالة على عظيم صنعه

ال إله إال هو جل وعال، فال جيوز أن نعتقد فيها أن أحواهلا من ظهور 
أو أنها دليل على  ،أو جيلب النحس ،وخهاء وحنو ذلك جيلب السعد
، بل يف الشرائع ا مما ال جيوز يف الشريعةاألمور الغائبة املستقبلية، كل هذ

، بل هذا الهعل من جنس فعل الصابئة الذين يعتقدون يف الكواكب كلها
وأن هلا حق التصريف، ولذلك فقد  ،واألفالك يف حركاتها أنها تدبر العامل

ويسمونها بأمسائها، وال  ،ويبنون هلا اهلياكل يف األرض ،كانوا يعبدونها
ا االعتقاد الهاسد الكهري الكاسد، فاهلل تعاىل مل جيعل تزال طائهة على هذ

، وال وال كوكب ،وال ملك ،وال فلك ،تدبري العامل علويه وسهليه إىل جنم
، وإمنا اهلل وحده هو مالك كل شيء، وهو املدبر لكل مشس وال قمر

وال  ،وال يف ملكه ،شيء، وهو املتصرف يف كل شيء، ال شريك له يف خلقه
 اليت ال يعلمها إال هو جل وتدبريه هلذا العامل ولغريه من العوامل ،يف تصريهه

، فرتى الواحد عقول متعهنة باالعتقاد يف النجو ، وال تزال بعض الوعال
وما  ،أو يتصل بهم الستكشاف ما خيبئ له القدر ،منهم يأتي إىل الكهان

وكيف ستكون عليه حاله يف األزمنة القادمة، وترى  ،وما رزقه ،مستقبله
بعضهم يتتبع األبراج اليت يكتبها الكهان يف بعض ااجمالت واجلرائد، لينظر 
يف برجه الذي ولد فيه ما الذي ستكون عليه احلال يف هذا الشهر، ويسعد 
املسكني ويشقى إن نظر يف هذه األبراج ما يسعده أو يشقيه، وكلها دجل 

ودعو  إىل الكهر واخلروج من امللة بالكلية،  ،تالعب بالعقولوخرافة و
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، وعلى ذلك هو ما ندين اهلل تعاىل به ،فهذا الذي تقرره هذه القاعد  الطيبة
 : مسائل

: عرف أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل التنجيم بأنه االستدالل املسألة األوىل
وظهورها  على احلوادث األرضية باألحوال الهلكية من سري النجو 

وتقدمها وتأخرها وحنو ذلك، فطالصة هذا العلم هو النظر يف  ،واختهائها
ما يدعيه أحوال النجو  بقصد استكشاف شيء من األحوال األرضية، فهو 

وستقع يف مستقبل  أهل التنجيم من علم الكوائن واحلوادث اليت مل تقع،
ور احلر وظه ،وجميء املطر ،الزمان، كإخبارهم بأوقات هبوب الرياح

يزعمون أنهم  ،وما كان يف معانيها من األمور ،وتغرّي األسعار ،والربد
، واهلل يدركون معرفتها بسري الكواكب يف جماريها، وباجتماعها واقرتانها

 .تعاىل أعلم
: واعلم رمحك اهلل تعاىل أن أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل قد املسألة الثانية

لتمييز والهصل ، وهذه األقسا  من باب ا قسموا علم التنجيم إىل عد  أقسا
، وهو من ور، أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل يف إطالق بني أحكا  التنجيم
 ، فنقول: وق لك ما قالوه هنا باختصار شديداألحكا  ، وحنن نس

وأن  ،: التنجيم الذي هو اعتقاد أن النجو  فاعلة مؤثر  بنهسهااألول
ن النجو  وعن إرادات النجو ، وهذا احلوادث األرضية منهعلة ناجتة ع

تأليه للنجو  وهو الذي كان يصنعه الصابئة، فقد كانوا جيعلون لكل جنم 
أمرهم فتحل فيها الشياطني وت ،وكوكب صور  ومتثااًل ويسمونها بأمسائها

، ومن ذلك شرك وشرك أكرب ،هذا باإلمجا، كهر أكرب، وبعباد  هذه األصنا 
 .الصال  والسال عليه  -قو  إبراهيم 
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فيدعون  ،: االستدالل حبركة النجو  على معرفة املغيبات يف املستقبلالثاني 
أنهم يعرفون ما سيأتي يف املستقبل حبركة النجو  من التقائها والتهافها 

، وهو وهو نو، من الكهانة ،، وهؤالء هم املنجمونروبهاوطلوعها وغ
وكبري  من كبائر  ،ر  باإلمجا،، وهذا حمالذي يسميه العلماء: بعلم التأثري

؛ وذلك ملا فيه من والشرك األكرب ،يوصل صاحبه إىل الكهر األكرب ،الذنوب
، وألن فيه استعانة بالشياطني؛ ألن مشاركة اهلل تعاىل يف علم الغيب ادعاء

 ،الذي يأتيهم باألخبار إمنا هي الشياطني فإنها توحي بهذه األخبار إليهم
كهان يف بعض ااجمالت يف األبراج املعروفة فيقولون: ومن ذلك ما ميليه ال

صاحب برج العقرب سيأتيه كذا وكذا، وصاحب برج األسد سيأتيه كذا 
 .-اىل والعياذ باهلل تع -وحنو ذلك، وكل ذلك شرك وكهر  ،وكذا

ولالستدالل  ،: تعلم منازل النجو  وحركاتها ملعرفة القبلة واألوقاتالثالث
 ،وملعرفة أوقات الزراعة مثاًل ،بها على اجلهات يف ظلمات الرب والبحر

وعلى الوقت الذي جرت  ،واالستدالل بذلك على وقت هبوب الرياح
سميه العلماء: ، فهذا هو الذي يوحنو ذلك ،سنة اهلل تعاىل أن ينزل فيه املطر

رخص فيه، أي ، وبعضهم مل يوقد رخص فيه بعض العلماء، علم التسيري
يف جوازه خالف، والصحيح جوازه؛ ألن مبنى ذلك العلم هو جعل حركة 

أو أنها سبب للتأثري،  ،ال أنها مؤثر  بذاتها ،النجو  عالمة على الوقت فقط
ۋ  چ: وقوله تعاىل، (1)چٺ  ٺ  ٺ چ: ولعمو  قوله تعاىل

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ :وقوله تعاىل ،(2)چۋ  ۅ  ۅ  ۉ

                                                 

 .16النحل:  (1)
 .5يونس:  (2)
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 ،ن لوازمه معرفة منازهلاواالهتداء بها م، (1)چڇ  چ     چ  چ  چ  ڇ
يؤخذ على أنه ملعرفة األوقات ، لكن كما ذكرت لك أن ذلك وحركاتها

 .ب للتأثري، واهلل أعلمأو أنها سب ،ال على أن حركاتها مؤثر  بذاتها فقط،
، فأما علم التأثري، وعلم التسيري من ذلك أن هذا العلم قسمان: واخلالصة

وأما علم التسيري فال حرج فيه، ولكن مع االعتقاد  التأثري فهو شرك،علم 
 الكامل أن اهلل تعاىل هو املدبر واملتصرف يف كل شيء.

فإن قلت: وهل الشرك يف علم التأثري هو الشرك األكرب املطرج عن امللة أ  
 هو من قبيل الشرك األصغر؟

، فإن اعتقد أن قادقد يكون هذا وقد يكون هذا، على حسب االعت فأقول: 
تها فهذا من الكهر وهي الهاعلة بذا ،حركة األفالك والنجو  هي املؤثر 

وهو  ،، وإن اعتقد أن اهلل تعاىل هو الهاعل على احلقيقةوالشرك األكرب
اخلالق واملوجد على احلقيقة، وحركة األفالك إمنا هي جمرد سبب من 

األرضية، فهو يعتقد أنها مؤثر  تأثري سبب فقط ال  ثاألسباب يف احلواد
يف  تأثري خلق وإجياد، فهذا من الشرك األصغر، ألنه اعتقد سببا ما ليس

، وقد تقرر يف القواعد عند أهل السنة حقيقته سبب ال شرعا وال قدرا
شر، وال قدر فهو مشرك  رمحهم اهلل تعاىل أنه من اختذ سببا مل يدل عليه

، ب هو الهاعل بذاته فهذا شرك أكربال إن اعتقد أن السب، إشركا أصغر
، واملتقرر أن إىل الوقو، يف الشرك األكرب وألن اعتقاد السببية فيها وسيلة

ا ذكره أهل ، فهذا خالصة مان وسيلة للشرك األكرب فشرك أصغركل ما ك
ن ا، فالتنجيم املناقض للدين املناقضة الكاملة هو ما كالعلم يف هذه املسألة

                                                 

 .97األنعا :  (1)
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، وأن أحوال النجو  واألفالك ووحركاتها هلا باعتقاد تأثري اخللق واإلجياد
 ، فهذا االعتقاد هويف خلق احلوادث األرضية ووجودها التأثري الذاتي

، وأما اعتقاد سببيتها فقط ولكنها ال توجد املناقض للدين املناقضة الكاملة
فهذا ال  ،ب فقطوال ختلق بذاتها وال تؤثر بذاتها، بل هي سب ،بذاتها

ناقضة، أي أنه جيرح يناقض الدين املناقضة املطلقة، بل يناقضه مطلق امل
وحيد مطلق اجلرح ال اجلرح املطلق، فعندنا املناقضة املطلقة، ومطلق الت

ثري الذاتي وأنها الهاعلة بذاتها، يبطل أصل ، فاعتقاد تأثريها التأالناقضة
ب لصاحبه ، يوجرد سبب فقطالدين وخيرج عن امللة، واعتقاد أنها جم

 .الوقو، يف الشرك األصغر، واهلل أعلم
 : فإن قلت: وما احلكمة من خلق هذه النجو ؟الثالثة املسألة

 خلق اهلل تعاىل هذه النجو  لثالث:  :فأقول 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ: : أنها زينة للسماء، كما قال تعاىلألولا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ: وقال تعاىل، (1)چڤ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پ  چ :وقال تعاىل، (2)چپ

وقوله: ، (3)چٿ  ٿ      ٿ       ٿ  ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀڀ

                                                 

 .6الصافات:  (1)
 .16احلجر:  (2)
 .12فصلت:  (3)
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وقوله: ، (1)چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ           ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژچ
 .(2)چک  گ  گ   گ  کڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ   ڑ  ک  کچ

القرآن الكريم على أن تكون رجومًا للشياطني: وقد دلت نصوص : الثاني
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ هذه احلكمة أيضًا يف قول اهلل تعاىل:

پ  پ   پ  ڀ  ڀ           ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ          چ :وقوله، (3)چٿ  ٿ

ڇ  ڇ    ڇڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ           چ  چ  چ

ٱ  ٻ  چوقوله: ، (4)چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ 

ٿ    ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پ  ڀ

ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ   ڑ  ک  چوقوله:  ،(5)چٿ      ٿ       ٿ

ڱ  ں  چ وقوله حكاية عن اجلن:، (6)چک  گ  گ   گ  کک

  ھں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ            ہ  ہ  ھ  ھ

فيما رواه مسلم من  ×وبينها النيب ، (7)چھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ

                                                 

 .6ق:  (1)
 .5امللك:  (2)
 .18 -16احلجر:  (3)
 .10 -6الصافات:  (4)
 .12فصلت:  (5)
 .5امللك:  (6)
 .9-8اجلن:  (7)
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حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: أخربني رجل من أصحاب النيب 
رمي بنجم  ×من األنصار أنهم بينما هم جلوس مع رسول اهلل  ×

اذا كنتم تقولون يف اجلاهلية إذا رمي م): ×فاستنار. فقال هلم رسول اهلل 
 ،أعلم، كنا نقول: ُولد الليلة رجل عظيم؟ قالوا: اهلل ورسوله (مبثل هذا

فإنها ال يرمى بها ملوت أحد وال ): ×ومات رجل عظيم، فقال رسول اهلل 
حلياته، ولكن ربنا تبارك وتعاىل امسه إذا قضى أمرًا سبح محلة العرش، ثم 

حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء  ،سبح أهل السماء الذين يلونهم
ون محلة العرش حلملة العرش: ماذا قال ربكم؟ الدنيا، ثم قال الذين يل

فيطربونهم ماذا قال، قال: فيستطرب بعض أهل السماوات بعضًا، حتى 
فيقذفون إىل أوليائهم،  ،يبلغ اخلرب هذه السماء الدنيا، فتططف اجلن السمع

وا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ؤويرمون به، فما جا
 .(1) (ويزيدون

وكذلك  ،يهتدى بها يف ظلمات الرب والبحر تكون عالمات أن :الثالث
 جعل اهلل تعاىل هذه النجو  أدلة يف الرب والبحر للناس ليهتدوا بها إذا ضلوا

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چالطريق أو وحريوا فيه، كما قال تعاىل: 

  ٺڀچوقال:  ،(2)چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڇچ  چ  ڇ  ڇ

اليت من أجلها خلقت النجو ،  هذه هي احلكم، (3)چٺ  ٺ  ٺ 
فمن الواجب أن جتعل النجو  فيما جعلت من أجله، ال يتجاوز بها ذلك، 

                                                 

 .(2229رقم: ) وإتيان الكهان،، كتاب اآلداب، باب وحريم الكهانة صحيح مسلم (1)
 .97األنعا :  (2)
 .16النحل:  (3)
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كما قال قتاد  رمحه اهلل: )فمن تأول فيها بغري ذلك أخطأ وأضا، نصيبه، 
وصدق رمحه اهلل تعاىل، وحنن نقر ونعتقد أن  .(1) وتكلف ما ال علم له به(

تصريف وال تدبري، وال متلك ال نهعا وال ما هلا يف الكون هذه النجو  
بر لكل العوامل: العلوية واملد ،، وأن اهلل تعاىل هو املالك املتصرفضرا

 .والسهلية، جل وعال
 األعلى الهردوس يف نزهلم اهلل رفع - العلم أهل ذكر قد: لاملسألة الرابعة

 :أقسا  ثالثة من ختلو ال الهالني النوء إىل السقيا نسبة أن -
 الذي هو الهالني النوء أن أي وإحداث، إجياٍد نسبة إليها ينسبها أن: األول

 النسبة وهذه ينزل، الذي املطر: بالسقيا وأعين ،السقيا هذه وأوجد أحدث
 زعم قد بذلك ألنه الربوبية يف شرك وهو بالكلية، امللة عن خمرج أكرب شرك

 الصابئة شرك احلقيقة يف وهذا ،استقالاًل الكون يف لشيء مصرًفا مثة أن
 يف اهلياكل هلا ويبنون ،إليها احلوادث وينسبون النجو  هذه يعبدون فإنهم

 الصال  عليه - إبراهيم قو  شرك هو كما بأمسائها، ويسمونها األرض
 .- والسال 

 اخلالق هو اهلل إن: يقول أنه مبعنى فقط، سبب نسبة إليها ينسبها أن: الثاني
 كذا بنوء مطرنا: فيقول النوء، هذا طلو، السقيا أسباب من ولكن للسقيا،

 التوحيد لكمال املنايف األصغر الشرك لكنه شرك وهذا بسببه، أي ،وكذا
 وألنه قدًرا، وال ،شرًعا بسبب ليس ما سبًبا اعتقد ألنه وذلك الواجب؛

 هذه تعاىل اهلل جعل وقد األوىل، احلالة يف املذكور األكرب للشرك وسيلة

                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
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 ،(1)چٹ  ٹ  ڤ  ڤچ: فقال القول، من وزوًرا كذًبا النسبة
 ويف ،الهالني والنجم ،الهالني النوء إىل النعمة هذه ينسبون ألنهم وذلك

 بنا صلى): قال - عنه اهلل رضي - اجلهين خالد بن زيد عن الصحيح
 فلما الليل من كانت مساٍء إثر على باحلديبية الصبح صال  × اهلل رسول
 اهلل: قالوا ؟(ربكم قال ماذا تدرون هل: )فقال بوجهه علينا أقبل سلم

 من فأما وكافر، بي مؤمن عبادي من أصبح: قال: )قال. أعلم ورسوله
 من وأما بالكوكب، كافر ،بي مؤمن فذلك ورمحته اهلل بهضل مطرنا :قال
 ويف  .(2) (بالكوكب مؤمن ،بي كافر فذلك وكذا كذا بنوء مطرنا :قال

 قال: وفيه معناه - عنهما اهلل رضي - عباس ابن عن أيًضا الصحيح
ٹ  ٹ  ڤ  چ :تعاىل اهلل فأنزل ،وكذا كذا نوء صدق لقد: بعضهم

 به يراد (بي كافر): - عنه اهلل رضي - زيد حديث يف وقوله .(3)چڤ
 األصغر الكهر به ويراد ،وإجياد إحداث نسبة النسبة كانت إذا األكرب الكهر

 ،اجلاهلية أمر من × النيب جعلها وقد فقط، سبب نسبة النسبة كانت إذا
 ال اجلاهلية أمر من أميت يف أربع: )فقال فعلها عن وتنهري هلا ذ  وهذا

 مع لألدب منافية وألنها .(4)(باألنواء واالستسقاء - منها وذكر - يرتكونهن
 .وخلًقا إجياًدا تعاىل اهلل إىل كلها النعم نسبة الواجب إذ ،اهلل

                                                 

 .82الواقعة:  (1)
 تقد  خترجيه. (2)
 .82الواقعة:  (3)
 .( يف اإلميان، باب بيان كهر من قال: مطر بالنوء73) :رقمأخرجه مسلم،  (4)
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 وال إجياد نسبة ال ،فقط توقيت نسبة واملواسم النجم إىل املطر نسبة: لثالثةا
 زمان فهذا الهالني النجم ظهر أو ،الومسي حل إذا: يقول وإمنا سبب،
 ،به بأس ال فهذا التوقيت، جمرد على زائد ربط غري من لكن وقته، أو املطر
 لنسبة ااجمانبة كل جمانب وهو وغريها، بالدنا يف العامة عند املشهور وهو
 .أعلم واهلل املسألة، هذه يف التهصيل هو فهذا، والضالل الشرك أهل

 عن حكم قراء  ما : سئل الشيخ ابن باز رمحه اهلل تعاىلاملسألة اخلامسة
ما ) :، فأجاب رمحه اهلل تعاىل بقولهيسمى باألبراج، وهو من علم التنجيم

اليت جاء يسمى بعلم النجو  واألبراج واحلظ والطالع من أعمال اجلاهلية 
 ،وبيان أنها من الشرك ملا فيها من التعلق بغري اهلل تعاىل ،اإلسال  بإبطاهلا

وتصديق العرافني والكهنة الذين يّدعون  ،واعتقاد الضر والنهع يف غريه
، والدليل ويغريوا عقائدهم ،ليبتزوا أموال الناس ،علم الغيب زورًا وبهتانًا

سناد صحيح عن ابن عباس رضي بو داود يف سننه بإأعلى ذلك ما رواه 
من اقتبس علما من النجو  اقتبس ) :قال ×اهلل عنهما أن رسول اهلل 
وما رواه البزار بإسناد جيد عن عمران بن  .(1) (شعبة من السحر زاد ما زاد

أو  ،أو ُتطري له ،ليس منا من تطري) :أنه قال ×حصني عن رسول اهلل 
ومن ادعى معرفة علم شيء  .(2)(أو ُسحر له ،أو سحر ،أو ُتكهن له ،تكهن

وإما مشارك له يف املعنى، ألن  ،من املغيبات فهو إما داخل يف اسم الكاهن
ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  چ  :فقال عز وجل ،اهلل تعاىل استأثر بعلم الغيب

                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
 (.3578) :، رقم(9/52) :مسند البزار (2)
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ونصيحيت لكل من يتعلق بهذه األمور أن يتوب إىل ، (1)چڤ  ڦ  ڦ   ڦ
ويتوكل عليه يف كل األمور مع  ،وأن يعتمد على اهلل وحده ،اهلل ويستغهره

 ،وأن يد، هذه األمور اجلاهلية ،أخذه باألسباب الشرعية واحلسية املباحة
 ×،طاعًة هلل ولرسوله  ،أو تصديقهم ،وحيذر سؤال أهلها ،ويبتعد عنها

 .(2)وحهاظًا على دينه وعقيدته
، فأجاب حهظه اهلل تعاىلبدالرمحن الرباك وقد سئل عنها كذلك الشيخ ع

الذين يربطون احلوادث األرضية  ،هذا الزعم هو فعل املنجمني) :بقوله
 ،وهو ضرب من السحر ورجم بالغيب ،بتأثري النجو  والطوالع وبالربوج
من )قال:  ×أن النيب  -رضي اهلل عنهما-جاء يف احلديث عن ابن عباس 

. (3)(السحر زاد ما زاداقتبس شعبة من النجو ، فقد اقتبس شعبة من 
فالقول: إن هلذه األبراج تأثريًا على صهات املواليد وأحواهلم، وأخالقهم، 

فكل برج، أو جنم يولد فيه الطويل  ،ستقبلهم، هو قول باطل يف اإلسال وم
والقصري، والطيب واخلبيث، ويولد فيه من يكون غنيًا وفقريًا، يولد فيه من 

فقول املنجمني يف هذا قول  ،ه اجلميل والقبيحيعّمر، يولد في يعّمر ومن ال
باطل يف اإلسال ، وهو من ادعاء علم الغيب، وادعاء علم الغيب منازعة 

ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   چ  :يف قوله -سبحانه وتعاىل -هلل 

فعلى املسلمني أن حيذروا من أولئك الدجالني الذين يستغلون ، (4)چڦ

                                                 

 .65النمل:  (1)
 .، برتقيم الشاملة آليا(1/906) :موقع اإلسال  سؤال وجواب (2)
 تقد  خترجيه.  (3)
 .65النمل:  (4)
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ويسلبون أمواهلم، ويهسدون  ،واجلهالء، فيستغهلونهمة البسطاء سذاج
ال جيوز الذهاب فاملنجمون من طوائف املهسدين يف األرض، و ،عقائدهم

من ): ×فإن املنجم يدخل يف اسم العراف، وقد قال  ،إليهم وال سؤاهلم
فاحلذر  .(1) (أتى عرافًا فسأله عن شيء فصدقه، فقد كهر مبا أنزل على حممد

 اجب على املسلم أن يعتصم باهلل، وأن حيقق إميانه بربه، وال، والواحلذر
وألهل  .(2) (اهلل املسلمني شرهم ىكه ،يغرت بأولئك املضلني واملهسدين

 .لم، واهلل أعاهلل تعاىل يف مثل ذلك كال  كثريالعلم رمحهم 
 القاعدة التاسعة والعشرون 

 (أ بشيء مما جاء به الشرع فقد كفر)من استهز

من مجلة نواقض  العلم رمحهم اهلل تعاىل هذا األمر لقد جعل أهلأقول: 
ڦ  چ: ودليل ذلك قوله تعاىل ،(ال إله إال اهلل: )كلمة التوحيد

چ  چ   چ  ڇ  ڇ    چڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

ژ  ڑ    ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

ڳ    ڳڑ   ک  ک              ک  ک  گ  گ  گ  گ            ڳ  ڳ

وإن ، (3)چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ
هلو من أرذل وأخس  االستهزاء باهلل تعاىل وبآياته وبرسله وبشريعته

الصهات واألخالق اليت امتألت بها قلوب املنافقني يف السابق والالحق، 

                                                 

 باب وحريم الكهانة وإتيان الكهان. ،( يف السال 2230) :رقمأخرجه مسلم،  (1)
 .، برتقيم الشاملة آليا(2/413) :فتاوى واستشارات اإلسال  اليو  (2)
 .66-64التوبة:  (3)
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اهلل تعاىل  فال يزال أهل النهاق يتقيحون بني الهينة واألخرى على دين
وإنه ملناف ألصل التوحيد وأصل امللة، فال حظ ملن  ،بالسطرية واالستهزاء

، إذ كيف يسطر ، بل هو كافر مرتدسطر باهلل وآياته ورسوله يف اإلسال 
، هذا ويتعبد له ،ويسجد ويركع له ،اإلنسان باهلل تعاىل وهو يوحده ويعظمه

ألدلة على أن القلب ال ، إن هذه السطرية هلي من أكرب اال يكون أبدا
، ولذلك فحكمه عندنا معاشر املسلمني وال تعظيم فيه هلل تعاىل توحيد فيه،

، وهذا هو حكم اهلل ، فإن تاب وإال قتل كهرا مرتداأنه ال بد وأن يستتاب
، ، وما يتعلق بها من األحكا واستهزأ بشريعته ،تعاىل فيمن سطر من دينه

 واحلاضر املاضي يف - اهلل رمحهم - إمجاعهم انعقد قد احملمدية األمةفعلماء 
، بالكلية امللة من خيرج بواح، كهر وبرسوله وبدينه باهلل االستهزاء أن على
ال وتقلبات كثري  مع أهل ن هلم أحواأخرب اهلل تعاىل عن املنافقني بأ وقد

، وكان مما أخرب به أنه جيعلون أهل اإلميان مثار بينهم للسطرية اإلميان
ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  چ: ، قال تعاىل، واالستهزاء بهموالقدح فيهم ،منهم

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  

وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

 - العلماء أبرزه فقد االستهزاء خطور  جل أ ومن، (1)چی  ی           ی
 الرد  أن شك وال اإلسالمي، الهقه كتب من الرد  كتاب يف - اهلل رمحهم
 بنا يقول، العلم أهل عند معلو  هو كما األصلي الكهر من كهرًا أعظم

                                                 

 .16-14البقر :  (1)
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 أو مازحًاكان  سواء ،كهر تعاىل اهلل سب منو) :اهلل رمحه املقدسي قدامة
  .(1)(كتبه أو ،برسله أو ،بآياته أو ،تعاىل باهلل استهزأ من وكذلك جادًا،
 عن تصدر اليت هي للكهر املوجبة واألفعال) تعاىل: اهلل رمحه النووي وقال
  .(2)(صريح بالدين واستهزاء عمد
 موقف يشرح وهو - العربي ابن القاضي عن اهلل رمحه القرطيب ونقل

 دًاج ذلك من قالوه ما يكون أن خيلو ال) :قوله - تبوك غزو  يف املستهزئني
 بني فيه خالف ال كهر بالكهر اهلزل فإن كهر، كان كيهما وهو هزاًل، أو

 .(3)(واجلهل الباطل أخو واهلزل واحلق، العلم أخو التحقيق فإن األمة،
 ورسوله وآياته باهلل االستهزاء إن) :اهلل رمحه تيمية ابن اإلسال  شيخ وقال
  .(4)(إميانه بعد صاحبه به يكهر كهر،

 يف الذي اإلميان ينايف واالنتقاص بالقلب االستهزاء) :وقال رمحه اهلل تعاىل
 باللسان الظاهر اإلميان ينايف باللسان واالستهزاء ضده، الضد منافا  القلب
  .(5)(كذلك

 يف بابًا عقد فقد اهلل رمحه الوهاب عبد بن حممد الشيخ ااجمدد، اإلما  أما
 ،اهلل ذكر فيه بشيء هزل من باب): بقوله عنونه التوحيد كتاب :القيم كتابه

  .(6)(كهر فقد أي الرسول أو ،القرآن أو
                                                 

 .(9/28) :املغين البن قدامة (1)
 .(10/64) :روضة الطالبني وعمد  املهتني (2)
 .(8/197) :تهسري القرطيب (3)
 .(7/273) :جممو، الهتاوى (4)
 .370: ـالصار  املسلول على شامت الرسول ص (5)
 .117: ـالتوحيد البن عبد الوهاب ص (6)
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 االستهزاء جعل يف األمة علماء أبرز الوهاب عبد بن حممد اإلما  ولعل
 هو السادس الناقض أن ذكر العشر  اإلسال  نواقض من صرحيًا ناقضًا

 االستهزاءإن  .(1) عقابه أو ثوابه أو ×، الرسول دين من بشيء االستهزاء
 املستهزئ كان وإن األنا ، خري مّلة من وخروج اإلسال ، عن رّد  بالدين
ژ  ڑ  ڑ   چ :، أعين قوله تعاىلالسابقة اآلية ونزلت هازاًل، أو مازحًا

 برسول استهزؤوا منافقني قو  يفنزلت  (2)چک  ک              ک
 من وغريه جرير ابن روى فقد بكهرهم، اهلل فحكم وأصحابه × اهلل

 قال: قال عمر بن اهلل عبد عن أسلم بن زيد عن سعد بن هشا  حديث
 وال ،بطونًا أرغب هؤالء قرائنا مثل رأيت ما جملس يف تبوك غزو  يف رجل

 ولكنك كذبت املسجد يف رجل فقال ،اللقاء عند أجنب وال ،ألسنًا أكذب
 ،القرآن ونزل × اهلل رسول ذلك فبلغ ×، اهلل رسول ألخربن منافق
 تنكبه × اهلل رسول ناقة حبقب متعلقا رأيته أنا عمرو بن اهلل عبد فقال

 اهلل ورسول ،ونلعب خنوض كنا إمنا: اهلل رسول يا :يقول وهو احلجار 
ڑ  ڑ   ک  ک               چ: يقول وسلم وآله عليه اهلل صلى

 إنَّا: قوهلم مع إميانهم بعد كهروا َأنَّهم أخرب فقد .(3)اآلية چک
 َأنَّ وبيَّن ونلعب، خنوض كنا بل له، اعتقاٍد غري من بالكهر تكلَّْمنا

 الكال ، بهذا صدره شرح ممَّن إالَّ هذا يكون وال كهٌر، اهلل بآيات االستهزاء
 اهلل حكم وقد، الكال  بهذا يتكلََّم أْن منَعه قلبه يف اإلمياُن كان ولو

                                                 

 .(6/213)(: مؤلهات الشيخ حممد بن عبدالوهاب )مطبو، ضمنالرسائل الشطصية  (1)
 .65التوبة:  (2)
 (.16911) :، رقم(14/333) :تهسري الطربي (3)
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ڎ  ڎ  ڈ    چ: معتذرين قوهلم مع ،عذرهم بعد  وقطع بكهرهم،

 أي، (2)چگ  گ  گ  گ            ڳ  ڳچ :هلم تعاىل اهلل فقال، (1)چڈ
، وتبني لك ، إذا وحققت من هذا الكال باهلل مؤمنني كونكم بعد كهرمت

لى هذه القاعد  حتى تتضح فدونك بعض املسائل املهرعة ع خطور  األمر
 :، فأقول وباهلل تعاىل التوفيقلك أكثر

 : إن قلت: وما بواعث االستهزاء؟سألة األوىلامل
 فأقول: البواعث كثري ، منها: 

 :، ومنهاعلى أهل اإلسال  ــ احلسد
، ونهخ النهوس على اهلل تعاىل وعلى دينه ورسوله ،ــ الكرب والغطرسة

 :ومنها
 ومنها: ،ــ اجلهل بعظمة اهلل تعاىل

 ــ احلقد الدفني يف القلوب على الدين وأهله، ومنها:
وتعشقه  ،ــ بغض احلق بسبب خمالهته عند كثري من الناس ملا يريده هواه

 شهوته، ومنها:
، وتقرحت به ، وامتألت به القلوبذي استوىل على البواطنالنهاق ال ــ

 ، ومنها:الكبود
 ، ومنها:ــ طلب العلو يف األرض

 :ــ طلب املال واملناصب، ومنها
 وملء األوقات مبا هب ودب، ومنها: ،وحب الضحك ،ــ الهراغ

                                                 

 .65التوبة:  (1)
 .66التوبة:  (2)
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ــ استقرار العقائد الهاسد  يف القلوب، فإن من عالمات أهل الزيغ والبد، 
 ة يف أهل الدين والصالح والعقيد  الصحيحة، ومنها:الوقيع

 ــ اخلوف من ذهاب السلطة، ومنها:
 ــ التنهري عن قبول احلق واتبا، أهله، ومنها:

، وزالت وعد  االكرتاث بسقطات اللسان ،ــ االستطهاف بكلمة الكهر
 ، ومنها:املنطق

أعداء الدين  ، فإن مما يرضي به املنافقونــ إرضاء العدو، خوفا من سطوته
 ، ومنها:عة والسطرية يف أهل اخلري والدينوامللة الوقي

, (1)چڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گچ: ، كما قال تعاىلــ تزيني الشيطان

 :اومنه
 ، ومنها:ــ العجب بالنهوس

 ــ اخلوف من هيمنة احلق وأهل احلق، ومنها:
 ــ التقليد األعمى ألعداء اهلل تعاىل، ومنها:

الرد  يف كثري من بالد املسلمني وال حول وال قو  إال باهلل ــ تعطيل حد 
 واهلل أعلم. .العلي العظيم، فهذه بعضها، وقد يظهر بالتأمل لك ما هو منها

: هال ذكرت لنا مجال من األلهاظ اليت تدخل يف السطرية املسألة الثانية
 بدين اهلل تعاىل؟

 فأقول: نعم، وهي كثري  ال حصر هلا، فمنها: 

                                                 

 .8فاطر:  (1)
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وصف اليهود ــ عليهم لعنة اهلل ــ وصههم هلل تعاىل بأنه فقري يف قوله ــ 
ووصههم له ، (1)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ : تعاىل

نصارى  له ووصف ال، (2)چ  ىۉ  ې  ې  ې  ېچ :، قال تعاىلبأنه خبيل
ووصف األمم أنبياءها مبا ال يليق مبقامهم الرفيع،  ،بأنه اختذ صاحبة وولدا

إنهم سحر ، وكذبة، وكهان، وشعراء، وأنهم أراذل، وضعهاء وال  :كقوهلم
، أو متثيلهم يف مواقف مكذوبة ضحكة، أو رمسهم بالصور املمكانة هلم

كذلك وصف الدين بالتأخر ، وهم من باب التنهري والتشكيك فيهمعلي
رهاب والتطرف واألصولية، ووصهه بالتشدد وصهه باإل، ووالرجعية

عن وحقيق متطلبات  ، ووصهه بالعجزوالتنطع، ووصهه بالظالمية والضبابية
ووصهه بأنه دين دموي ال رمحة ، ا الزمان، وأنه ال يصلح هلذالقرن العشرين

، ويدخل فيه من كهر دون ويريدون تعقيد األمم والعامل، وأن أهله معقفيه
يف ذلك ، ويدخل باألوصاف اليت هو بها أليق وأحق الصحابة ووصههم

وطالب مال  ،، وأنهم أصحاب مناصبمن سطر من علماء املسلمني
، ويدخل يف ذلك السطرية م والطعا وفتاواهم تؤخذ من أفواههم بالدراه

ذلك السطرية  ، ويدخل يف، وحجاب املرأ وإعهاء اللحى ،بتقصري الثياب
، ويدخل يف ذلك السطرية بالصور املنهر  باجلهاد وااجماهدين، وتصويرهم

، واليت هي بالدعو  إىل تطبيق الشريعة، ويدخل فيه السطرية باللغة العربية
هو موجود عند كثري ، وال سيما ما ة فالصور ال تنتهي، باجلمللغة الوحيني

وهلم  ،، فإن كثريا من اإلعالميني قد ضربوا الشوط الكبريمن اإلعالميني
                                                 

 .181آل عمران:  (1)
 .64املائد :  (2)



 

 601 

النصيب األكثر من السطرية بالدين وأهله، فإن كثريا من أقالمهم ال بد 
جترأ كثري منهم على الدين  وأن يكسرها أهل اإلسال  فوق رؤوسهم، فقد

، ال سيما يف هذا الزمان الذي كثرت فيه الدعاوى إىل احلرية وأهله
اته، وهذا ويسطر من أمسائه وصه ،واحلوار، فهذا يتكلم يف ذات اهلل تعاىل

ختالط يف أماكن ، وهذا يسطر من فتوى وحريم اال×يسطر من النيب 
، وهذا يقول: لقد أتعبنا أهل اللحى، وإننا إن سرنا التعليم واألسواق

، وآخر يسطر من اجلامعات ءهم فلن نذوق طعم التقد  والتحضرورا
 ، بينما هو يف نهس الوقت ميدح ويثيناإلسالمية اليت متنع من االختالط

على اجلامعات اليت متنع من دخول احملجبات، وكال  كثري يف الصحف 
، وال حياء اد هلا، وال ركرتونية تسطر وتذ  وجترح وتستهزئواإلل ،السيار 

، فإن قلت: وهل تقسيم الدين إىل عها وال نظا  أو عقوبة ختاف منهايرد
 قشر ولباب يدخل يف هذا الباب؟

، فإطالق هذا الشكل تقسيم بدعي ال جيوزن بهذا : إن تقسيم الديفأقول 
، ولكن يكون من الكهر والرد  إن كان هظ وهذا التقسيم يف ذاته ال جيوزالل

قائله يقصد السطرية واالستهزاء مبا هو من القشور عنده، وأنها أمور 
شرعية وجودها كعدمها، وأنها ال تسمن وال تغين من جو،، فإن كان قاله 

 .أنه يكون من السحرية بدين اهلل تعاىل على هذا الوجه فال جر 
ال  ،فإن قلت: وما احلكم لو مسعت مؤذنا يؤذن فضحكت من أدائه فقط 

 من ذات األذان؟
، وهو ال بد فيه من فهم أمر وفرقان مهمفأقول: اجلواب على هذه املسألة  

ية من هذه الشعري  لذاته أن الساخر ال خيلو: إما أن يكون قصده هو السطر
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، أي هو يسطر أصال من ذات التشريع، فهذا هو الكهر البواح ،يعيالتشر
وإما أن يسطر بذات الشطص وأداء الشطص وال يقصد الشريعة، فهذا ال 

أو مبن تواترت األدلة  ،خيلو: إما أن تكون سطريته هذه توجهت للصحابة
فهذا كهر ورد ، أو توجهت لغري الصحابة، فإن توجهت لغري  ،بهضله منهم

 بة فال خيلو من حالتني:الصحا
، كأن يسطر بأهل العلم من غري تعيني، ــ إما أن تكون على وجع العمو 

أو يسطر بطالب العلم من غري تعيني، أو يسطر باملؤذنني من غري تعيني، 
أو يسطر باملسلمني يف زمانه من غري تعيني، أو يسطر بأصحاب الثياب 

طريته يف غري الصحابة ، فتكون س  من غري تعيني، وحنو ذلكالقصري
، ألنه مل فهذا ال جر  أنه كافر ،متوجهة للعمو  واجلميع من غري تعيني

كهم وعملهم بهذه يسطر من األشطاص يف هذه احلالة إال اللتزامهم ومتس
، وأما إن توجهت سطريته ملعني من أهل الدين وكان ال الشريعة املعينة

، فهذا ال العباد  اليت فعلهاوال يقصد ذات  ،يريد بها إال شطصه ال دينه
حر  علينا أن يسطر بعضنا  اهلل تعاىل يكهر، ولكنه مرتكب ألمر حمر ، ألن

ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ :، فقال تعاىلمن بعض

حب    جبی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  یۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     ی

وبه تعلم يف جواب ، (1)چحت  خت  مت  ىت  يت  جث  جتخب   مب  ىب  يب
ويضحك منه بسبب أدائه لألذان السؤال أن من يسمع مؤذنا معينا يؤذن 

، وعالمة هذا الصنف أنه فقط، فهذا ال يكهر، ألنه مل يسطر بذات األذان

                                                 

 .11احلجرات:  (1)
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  والعباد  اليت يقو  بها الشطص املسطور منه، مما يدل عريحيب تلك الش
ات األذان، ولكنه مرتكب على أنه بقوله هذا ال يريد السطرية باألذان لذ

ألمر حمر ، فعلى العبد أن يتقي اهلل تعاىل، وأن حيهظ لسانه من تلك 
جه من دائر  اإلسال  وهو ال يشعر، السقطات العظيمة، واليت قد ختر
ديد من الوقو، يف شيء من هذا الكال  فيجب كف اللسان واخلوف الش

يدخل يف السطرية بالدين املوجب للكهر واخلروج من امللة بالكلية، ومما ال 
وها مما ال تعلق هلا أو ببيت العامل وحن ،أن يستهزئ اإلنسان بسيار  العامل

، ولكن ه حمر  حلرمة سطرية بعضنا من بعض، فهذا يوصف بأنبأمر الدين
، وبهذا التهصيل يبني لك أن السطرية تكون ال يوصف فاعله بانه كافر

 كهرا يف حاالت:
 بأمر من الدين على أنه من الدين.أن تكون السطرية  :األوىل

 ×.: أن تكون السطرية بأصحاب النيب الثانية 
: أن تكون السطرية بأهل العلم وطالب العلم واملطبقني للشريعة الثالثة

، كهرا على وجه العمو  من غري تعيني، فهي هذه احلاالت تكون السطرية
جع إىل ذات الشطص وال تعلق هلا وتكون حمرمة إن كانت السطرية بأمر ير

دنيا مما ال تعلق له بذات التشريع الذي يهعله، أو تكون يف أمر من أمور ل
أو يف  ،أو يف أخالقهم ،، فالسطرية من الناس يف خلقهمبالدين أصال

، ولكنه ال وال جيوز أو فيما ميلكونه من املال أمر حمر  ،أحسابهم وأنسابهم
مللة، وعلى كل حال فالسطرية باهلل تعاىل أو يصل إىل درجة اخلروج من ا

هات واألفعال والتقدير والتشريع مبا يتعلق به جل وعال من األمساء والص
كهر على كل حال، والسطرية  ×كهر على كل حال، والسطرية من النيب 
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كهر على كل حال، والسطرية من عليهم من الصحابة رضوان اهلل تعاىل 
لقرآن أو شيء لى أنه من الدين أو السطرية من اأو أمر من الدين ع ،الدين

والسطرية من أهل العلم وطالب العلم  ،منه كهر على كل حال
واملتمسكني بالدين واملطبقني للشريعة على وجه العمو  كهر على كل 
حال، والسطرية من الشطص املعني ألمر يعود إليه هو يف ذاته ال يف 

التهصيل يف هذه  ، هذا هوليس بكهر ، ولكن  اليت يهعلها أمر حمر عريالش
 .املسألة اخلطري ، واهلل أعلم

يف السطرية املكهر  املطرجة عن امللة، السطرية  ل: ومما يدخاملسألة الثالثة
 ×:ببعض األحاديث الصحيحة، كالسطرية حبديث الذباب، يف قول النيب 

ناحيه إذا وقع الذباب يف شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن يف أحد ج)
، فيأتي (1)وهو حديث رواه البطاري يف الصحيح (،داء ويف اآلخر شهاء

خنرج  ال بد من حذف هذا احلديث، كيف :بعض من ال خالق له، ويقول
تعلى، وحنن نأمرهم بهذه غرب وللناس وندعو الناس إىل دين اهلل لل

ومن  ×،، فهذا الكال  من السطرية بالنيب القذار ، وقد قيل هذا الكال 
السطرية من سنته وشريعته، وقائله ال بد وأن يستتاب فإن تاب وإال قتل، 

ما أفلح قو  ولوا أمرهم ) ×:وكقول بعضهم ملا مسع قول النيب 
قال بكل وقاحة وقلة أدب: وماذا نقول يف حق بلقيس اليت  .(2)(امرأ 

                                                 

رقم: البطاري يف بدء اخللق، باب إذا وقع الذباب يف شراب أحدكم فليغمسه، أخرجه  (1)
ومسلم يف الرب، باب (، 5782(، ويف الطب، باب إذا وقع الذباب يف اإلناء، رقم: )3320)

 (.2242) :رقم ،وحريم تعذيب اهلر 
إىل كسرى وقيصر، رقم: × ، كتاب املغازي، باب كتاب النيب البطاريأخرجه  (2)
(4425.) 
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حكمت اليمن وأفلحت، ويف حق بعض الرئيسات املعاصرات كهالنة 
، وهذا القول من السطرية فالنة ممن حكموا شعوبهم وأفلحواووفالنة 

ال  ،يف هذا الزمان قاحة كثري من الكتاب ال تكاد ختهى، وو×بسنة النيب 
ر  عن قيود احلياء والعقل وانهتاح الكلمة احل ،سيما مع االنهتاح اإلعالمي

ديننا  تنقض يطهر ألسنتنا من مقالة السوء اليت، فنسأل اهلل تعاىل أن والشر،
وال  ، وال حول، أو تكون سببا يف نقص إميانناا عن دائر  اإلسال وخترجن

 .وهو أعلى وأعلم .قو  إال باهلل العلي العظيم
 القاعدة املوفية للثالثني  

 ونسبتها لغريه جحود وطغيان( , نسبة النعم إىل اهلل توحيد وإميان)

 أقول: الكال  على هذه القاعد  العظيمة يف مسائل:
: إن نعم اهلل تعاىل علينا عظيمة، وآالؤه علينا جسيمة، يعجز املسألة األوىل

، نعم اهلل تعاىل قد غطتنا من ، واحملصون عن إحصائهاالعادون عن عدها
أعالي رؤوسنا إىل أمخص أقدامنا، فنحن نتغمس يف نعم اهلل تعاىل قائمني، 

ممسني، فاحلمد  ونتغمس يف نعم اهلل تعاىل قاعدين، ونتغمس فيها مصبحني
هلل تعاىل على هذه النعم أوال وآخرا وظاهرا وباطنا، فإن اهلل تعاىل قد آذن 
الشاكرين لنعمة باملزيد، وتوعد الكافرين هلا بالويل والعذاب الشديد، فقال 

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڄڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ: تعاىل

اهلل تعاىل، فالنعم اليت يرفل فيها العباد إمنا هي حمض فضل من ، (1)چڃ
، بل هو من غري سبق استحقاق للعباد عليه واهلل تعاىل هو املولي هلا

                                                 

 .7إبراهيم:  (1)
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: فقوله، (1)چىئ  ىئ  ی   یچ :املتهضل بها ابتداء وختاما، قال تعاىل
وهذا  {من}: نكر  مؤكد  حبرف چی   ی چ: ، وقولهشرط چىئ  ىئچ

وال خيرج عنها أي نعمة  ،فيدخل يف ذلك كل النعم، الرتكيب يهيد العمو 
، فالنعم كلها (2)چپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ : وقال تعاىل من النعم،

، وكلها قد أمكننا منها مبحض جوده وفضله وكرمه وإحسانه من اهلل تعاىل
، بل هو املستحق ألن نستحق حنن على اهلل تعاىل أي شيء، وال وعطائه

فال يشرك معه يف عبادته عبد ، وأن ي، وأن يطا، وال يعصىيشكر وال يكهر
 . أحدا

: اعلم رمحك اهلل تعاىل أن املتقرر عند أهل العلم رمحهم اهلل املسألة الثانية
تعاىل أن شكر املنعم واجب يف العقل والشر، والهطر  السليمة، فشكر 

وفرض على العباد، وبالشكر تدو   ،نعمة اهلل تعاىل واجب من الواجبات
وقال ، (3)چڇ  ڍ     ڍ  ڌ چ: قال تعاىل النعم ويبارك فيها وتزداد،

وقال ، (4)چڍ   ڍ  ڇچ  چ  چ  چ       ڇ  ڇ  ڇچ: تعاىل
ٱ  ٻ  ٻ  چ : ، وقال تعاىل(5)چائ  ەئ  ەئ    وئچ: تعاىل

ٺ  ٺ                ٺ  ٿ  ٿ    ٺپ  ڀ      ڀ   ڀ    ڀ  پٻ  ٻ  پ   پ

                                                 

 .53النحل:  (1)
 .34إبراهيم:  (2)
 .14لقمان:  (3)
 .17العنكبوت:  (4)
 .152البقر :  (5)
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تعاىل إال باالستعانة  ، وال يستطيع العبد أن يقو  بشكر نعم اهلل(1)چٿ
ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے   چ: ، قال تعاىلبه سبحانه

فاهلل تعاىل أمرنا بشكر نعمه، فشكر النعم ، (2)چۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ
من أوجب الواجبات على العباد، وقد تقرر يف العقل الصريح والهطر  
السليمة أن جزاء من أنعم عليك وأحسن لك من غري سبق استحقاق منك 

، فشكر أصحاب الهضل وأهل اإلنعا  واإلحسان أمر عليه أنك تشكره
من جحود اجلاحدين  تقيمة، ودعكوالهطر املس ،حسن يف العقول السليمة

ا  ، فإن أصحاب النهوس اخلسيسة هم الذي جيحدون اإلنعوكهر الكافرين
هم الذي يتنكرون ملن  ، وأهل اللؤ  والعجرفة وسوء األخالقوالهضل

، فشكر املنعم مع أنه واجب من الواجبات أحسن إليهم، وتهضل عليهم
، فهو أمر من أوامر الشر،، اليت ميليها العقل السليم والهطر  السليمة

هلل فاجتمع يف وجوب شكر املنعم الدليل الشرعي والعقلي والهطري، وا
 .املوفق

: اعلم رمحك اهلل تعاىل أنك مهما شكرت وشكرت فإنك املسألة الثالثة
لو تويف حقوق شكر نعمة واحد ، وأعظم ما يشكر به اهلل تعاىل على نعمه 

هذا اإلحساس مما ، فإن جل وعال لقلب بالعجز عن شكر نعمهاستشعار ا
، فاد، ربك أن يوفقك لشكر نعمه، وأن يتقبل منك يسري حيبه اهلل تعاىل

وأن يضاعهه لك، وال تظن أنك بكثر  احلمد والشكر قد أديت  ،الشكر

                                                 

 .12لقمان:  (1)
 .19النمل:  (2)
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فإن نعم اهلل تعاىل أكثر من شكرك، وأعظم نواال ، ، الوظيهة الشكر الكامل
، ومل  تعاىل أنه أمرنا بالشكر فقطاهلل، ولكن من فضل أن يغطيها محدك

الكامل، فإن هذا من تكليف ما ال  يأمرنا بأن نوايف نعمته باحلمد والشكر
، ولذلك فاستشعر دائما أنك مقصر يف شكر نعم اهلل تعاىل، وال ترى يطاق

، فإن هذا من حظات أنك قمت بواجب الشكر الكامليف حلظة من الل
وأكثر  ،ستعذ باهلل منه، فأكثر من احلمدغرور الشيطان بك وتسويله لك، فا

، فإن ، وأن يضاعف لك األجرواسأل ربك القبول ،من اللهج بالشكر
: القيا  بالشكر حيتاج إىل استعانة ودعاء بالتوفيق إليه، كما قال تعاىل

ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   چ

 ،مهما شكرتوالذي أريده يف هذه املسألة أن أبني لك أنك ، (1)چڭ
، بل ال الشكر الكامل فال ترى أنك قمت بوظيهة ،وشكرت ،وشكرت

 تزال ذلك العبد املقصر يف شكر نعمة ربه عليه، واهلل أعلم.
: اعلم رمحك اهلل تعاىل أن وظائف شكر النعمة ــ كما قرره املسألة الرابعة

 ،واللسان ،أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل ــ ثالث وظائف: بالقلب
وارح، فأما الشكر القليب فهو أن يعرتف قلبك االعرتاف اجلاز  بأن واجل

هذه النعمة إمنا هي حمض فضل من اهلل تعاىل، وأن يطالع قلبك هذه النعم 
، وإمنا اهلل ، وأنك ال تستحقهامطالعة املعرتف بكبري فضل اهلل تعاىل عليك

، وعال وده وإحسانه وكرمه ومنته جلتعاىل هو الذي أوالها لك بهضل ج
، تنتقل بعد ذلك إىل الشكر اللساني، ثم كرفهذا االعرتاف القليب أصل الش

                                                 

 .19النمل:  (1)
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وهو كثر  اللهج بالشكر واحلمد والثناء على ربك بهذه النعمة، وأن وحدث 
: ، قال تعاىل، ال وحديث بطر وتعال وفطربها وحديث شاكر معرتف بالهضل

ڃ  ڃ  ڃ     ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  چ: وقال تعاىل، (1)چڻ  ڻ      ڻ  ڻچ

حئ    جئی  ی  یچ: فأمره أن يقول: احلمد هلل، وقال تعاىل، (2)چچ

ڈ  ڈ  ژ       ڎڌ  ڎ  ڌ چ :وقال تعاىل، (3)چمئ  ىئ  يئ

 اهلل رسول أن: - عنه اهلل رضي - مالك بن أنسويف حديث ، (4)چژ
 ويشرَب عليها، فيحَمَده األْكَلة يأكَل أن العبِد عن لريضى اهلل إن): قال ×

وإن جمالس احلمد جمالس يباهي اهلل بها مالئكته،  .(5)(عليها فيحمَده الشَّربَة
فهي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد اخلدري عن معاوية رضي اهلل 

ما أجلسكم ) :على حلقة يف املسجد فقال ×خرج رسول اهلل )تعاىل قال: 
لإلسال  ومن ؟ قالوا: جلسنا نذكر اهلل تعاىل وحنمده على ما هدانا (هاهنا

قالوا: آهلل ما أجلسنا إال ذلك،  ؟(آهلل ما أجلسكم إال ذلك) :به علينا، فقال
، ولكنه أتاني جربيل فأخربني أن اهلل أما إني مل أستحلهكم تهمة لكم) :قال

                                                 

 .11الضحى:  (1)
 .59النمل:  (2)
 .63العنكبوت:  (3)
 .75النحل:  (4)
( يف الذكر والدعاء، باب استحباب محد اهلل تعاىل بعد األكل 2734) :مسلم رقمأخرجه  (5)

 ( يف األطعمة، باب ما جاء يف احلمد إذا فرغ من الطعا .1817) :والشرب، والرتمذي رقم
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واحلمد هلل متأل ) :وقال عليه الصال  والسال  .(1)(تعاىل يباهي بكم مالئكته
ألن أقول سبحان اهلل ) :وقال عليه الصال  والسال  .(2) (امليزان ... احلديث

 .(3)(الشمس هواحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب أحب إلي مما طلعت علي
وعند كثري من  ،والقيا  من املنا  ،وحنن مأمورون باحلمد عند الطعا 

، فالشكر األحوال، وما ذلك إال لنكثر من اللهج حبمده جل وعال وشكره
، وهو شكر ، ثم بعد ذلك يأتي الشكر العمليأمر مطلوباللساني 
، (4)چۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ۆئوئ    وئ  ۇئ  ۇئچ: ، قال تعاىلاجلوارح

وترك ما نهاك اهلل تعاىل عنه هو شكر للنعمة،  ،فالقيا  مبا أمرك اهلل تعاىل
شيء من احلرا  هو من شكر  وأن ال تكون هذه النعم معينة لك على

وال  ،إال ملا يرضي اهلل تعاىل، وال تنطق بلسانكر ببصرك ظ، فال تنالنعمة
وال متش بقدمك إال ملا يرضي اهلل تعاىل، وال تنهق مالك إال  ،تأخذ بيدك

فيما يرضي اهلل تعاىل، هذا كله من شكر النعمة، وأعظم ألوان الشكر هو 
أن تكون هذه النعم معينة لك على طاعة اهلل تعاىل، فشكر النعمة يكون 

 يد واجلوارح على ما ذكرته لك وفصلته، واهلل أعلم.بالقلب وبال

                                                 

( يف الذكر والدعاء، باب فضل االجتما، على تالو  القرآن 2701) :مسلم رقمأخرجه  (1)
ون فيذكرون اهلل ما هلم الدعوات، باب القو  جيلس ( يف3376وعلى الذكر، والرتمذي رقم )

 .من الهضل
( 3512) :( يف الطهار ، باب فضل الوضوء، والرتمذي رقم223) :مسلم رقم أخرجه (2)

 (.91) :يف الدعوات، باب رقم
( يف الذكر والدعاء، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، 2695) :مسلم رقمأخرجه  (3)

 (.139) :( يف الدعوات، باب رقم3591) :والرتمذي رقم
 .13سبأ:  (4)
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: اعلم رمحك اهلل تعاىل ووفقك الكريم لطاعته وشكر نعمته املسألة اخلامسة
أن من األمور اليت تغضب اهلل تعاىل، وتوجب عقوبته وسططه وزوال نعمه 

سبها إىل نهو نسبة النعم إىل غريه تعاىل، فمن أنعم اهلل تعاىل عليه بنعمة ف
، وقد سعى يف زوال نعمته ه جل وعال فقد أغضب ربه وأسططه عليهغري

، والدليل على ذل أن اهلل تعاىل قد ذكر لنا يف كتابه أناسا استحقوا بيديه
ٱ  ٻ      چ : وأليم العذاب بسبب كهر النعمة، قال تعاىل عن قارون ،العذاب

يف مجعي  ىل ال فضل لهيعين كالمه هذا أن اهلل تعا، (1)چٻ  ٻ  ٻ     پ
، وهذا املال ليس من اهلل، وإمنا هو على علم عندي بوجوه هلذا املال
مجعته  وأنا اخلبري بأمر التجارات وتثمري األموال، وأنا الذي ،املكاسب

، وليس هلل تعاىل فضل بكدي ووحصيلي وحولي وقوتي، فهو مثر  جهدي
ط، فقال تعاىل ، نعوذ باهلل تعاىل من هذا الكال  املوجب للعقوبة والسطفيه

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  چ: بعد ذلك

، فآذنه اهلل تعاىل باهلالك، (2)چڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ   ٹٹ        ٹ
ن قبله ممن هو أكثر منه ماال وأشد قو ، وتوعده بالويل كما أهلك من كا

ها من ، وأنه سيحتمي بظن قارون أن هذه األموال ستمنعه من اهلالك
ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ  چ ، ولكن هيهات،الشر

أين  ؟أين عزك ؟أين مالك يا قارون، (3)چڻ   ڻ  ۀ  ۀ            ہ   ہ

                                                 

 .78القصص:  (1)
 .78القصص:  (2)
 .81القصص:  (3)
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مَل مْل متنعك من عذاب اهلل تعاىل ملا نزل  ؟أين خدمك وكنوزك ؟جاهك
عليك؟ تاهلل إنه أثر كهر النعمة، وماذا عليه لو شكر وآمن وأناب إىل ربه، 
ولكن هلل األمر من قبل ومن بعد، فنسبة النعمة إىل غريه عز وجل أمره 

وعاقبته وخيمة، وهذه النعمة حمرمة، سواء أنسبتها إىل جهدك وكدك  ،عظيم
 جهد غريك، تها إىل، أو نسبك وسهرك وحولك وقوتكووحصيلك وتعب

، م لغري اهلل تعاىل ال جتوز مطلقا، فنسبة النعوعرق غريك ووحصيل غريك
فكيف تنسب نعمه وأفضاله إىل ألن اهلل تعاىل هو املتهضل وهو املنعم، 

ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    چ :، وقال تعاىلغريه؟ تاهلل إن هذا ألمر عظيم

لم من اهلل تعاىل أنين أي ع، (1)چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤٿ   ٿ  ٹ  
هو يرى نهسه أنه أهل للنعمة ، وأن أهل له، وأنا حمقوق به، فأستحق هذا

، وأن ما أنعم اهلل تعاىل به عليه ليس حمض فضل عليه من اهلل تعاىل، عليه
وإمنا أنعم اهلل تعاىل عليه بذلك ألنه مستحق وأهل لذلك، وهذا أمر ال 

، بل الواجب على العبد أن يعلم أن ما أنعم اهلل تعاىل به عليه إمنا جيوز البتة
ڤ    ڦ   چ: هو حمض فضل ومنة من اهلل تعاىل، ولذلك قال تعاىل بعد ذلك

تعاىل له أي هذه النعمة على هذا العبد إمنا هي فتنة من اهلل ، (2)چڦ
قا  نشهد ، وحنن من هذا املومل يشكر ، ولكنه أخهقالبتالئه يف مقا  الشكر

اهلل تعاىل ومالئكته ومجيع اخللق أن ما أنعم اهلل تعاىل علينا به من نعمة 
، هو وإمنا هي حمض فضل من اهلل تعاىل فإنها ليست عن استحقاق منا،

                                                 

 .49الزمر:  (1)
 .49الزمر:  (2)
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ال عن استحقاق منا، وقد قص علينا رسول  ،الذي تهضل وامنت بها علينا
 تعاىل على اهلل ، والذي سططصة الثالثة النهر من بين إسرائيلق ×اهلل 

واحد، وهو حديث أبي هرير  رضي اهلل تعاىل عنه  اثنني منهم ورضي عن
: ِإسرائيل بين ِمن ثالثة ِإنَّ): يقول × اهلل رسوَل مسَع َأنَُّهيف الصحيحني 

 فأتى َمَلكا، ِإليهم فبعث َيبتلَيهم، أن اهلل فأراد وأعمى، وأقرَ،، أبرَص،
 حسن، وِجْلد َحَسن، َلون: قال ِإليَك؟ أحبُّ شيء أيُّ: فقال األبَرَص،
 َقُذُره، عنه فذهب فمسحه: قال الناُس، رنيَقذ قد الذي عين وَيْذَهُب
 اإِلبل: قال ِإليَك؟ أحبُّ املال فأيُّ: قال .حسنا وجلدا حسنا، لونا وُأعِطَي

: أحدهما قال واألقرَ، األبرَص أن ِإال ِإسحاق، شك البقر،: قال أو -
 اهلل بارك: فقال ُعَشراَء، ناقة فُأْعِطَي: قال ،- البقر :اآلخر وقال ، اإِلبل
 شعر: قال ِإليَك؟ أحبُّ شيء أيُّ: فقال األقرَ،، فأتى: قال .فيها لك

 عنه، فذهب فمسحه: قال الناُس، َرنيَقذ قد الذي هذا عين ويذهب َحَسن،
 فُأعطي البقر،: قال ِإليك؟ أحبُّ املال فأيُّ: قال حسنا، شعرا وُأعطي: قال
 شيء أي: فقال األعمى، فأتى: قال .فيها لك اهلل بارك: قال حامال، بقر 

 فمسحه: قال الناَس، به فُأبصَر بصري، ِإليَّ اهلل َيُردَّ أن: قال ِإليَك؟ أحبُّ
 شا  فُأْعِطَي الغنم،: قال ِإليَك؟ أحبُّ املال فأيُّ: قال بصره، ِإليه اهلل فردَّ

 من واد وهلذا اإِلبل، من َواد هلذا فكان هذا، َوَولََّد هذان، فُأْنِتَج والدا،
 وَهيئته، صورته يف اأَلْبَرَص أتى ِإنه ثم: قال .الغنم من واد وهلذا البقر،
 اليو  لي بالَغ فال سهري، يف اجِلبال، بي انقطعت قد ِمسكني، رجل: فقال
 احلسن، واجللد احلسن، اللوَن أعطاك بالذي َأسَألك بَك، ثم باهلل ِإال

 كأني: له فقال كثري ، احلقوُق: فقال سهري، يف به َأَتَبلَُّغ َبعريا واملال،
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 ِإنََّما: فقال اهلل؟ فأعطاك فقريا الناس، َيْقَذرك أبرَص تكن أمل أعرفك،
 ما ِإىل اهلل فصيَّرَك كاذبا كنَت ِإْن: فقال كابر، عن كابرا املال هذا َوِرْثُت
 عليه َفَردَّ هلذا، قال ما مثل له فقال صورته، يف األقر، وأتى: قال .كنَت
: قال .كنَت ما ِإىل اهلل فصيَّرك كاذبا كنَت ِإن: فقال هذا، على ردَّ ما مثل

 انقطعت سبيل، وابن مسكني، رجل: فقال وهيئته، صورته يف األعمى وأتى
 ردَّ بالذي َأسَألك بك، ثم باهلل ِإال اليو  لي بالغ فال سهري، يف احلبال بي

 ِإليَّ اهلل فردَّ أعمى كنُت قد: فقال سهري، يف بها أتبّلغ شا  بصرك عليك
 أخذَته بشيء اليو  أجَهدك ال فواهلل شئَت، ما وَد، شئَت، ما فطذ بصري،

 على وُسِطَط عنَك، ُرِضَي فقد ابُتِليُتم، فِإمنا ماَلَك، َأْمِسْك: فقال هلل،
 ،فانظر إىل حال هذين الرجلني كيف سطط اهلل تعاىل عليهما .(1)(صاحبيك

وأهلك ماهلما وصريهما اهلل تعاىل إىل ما كانا عليه بسبب كهر نعمة اهلل 
( هذا هو كهر إمنا ورثته كابرا عن كابر) :تعاىل ومنع احلق فيه، فقوهلما

، ويوجب ، فال جر  أن جحود نعمة اهلل تعاىل أمر يغضبه جل وعالالنعمة
، وهو من أعظم األسباب املزيلة للنعم، فإن شكر النعمة مما يوجب سططه
وبركتها بإذن اهلل تعاىل، وأما كهرها فهو أمر يوجب سلب  ،ودوامها ،بقاءها

الربكة منها وزواهلا، مع ما يوجبه من عقوبة اهلل تعاىل، وحنن من هذا املقا  
ما بنا من نعمة أو بأحد نشهد اهلل تعاىل ومالئكته وأنبياءه ومجيع خلقه أن 

، وكمال من خلق اهلل تعاىل فإنها منه وحده ال شريك له، فله كمال احلمد

                                                 

يف ومسلم (، 3464رقم: )البطاري يف األنبياء، باب ما ذكر عن بين إسرائيل، أخرجه  (1)
 .(2964) :رقم، الزهد يف فاوحته
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، وأن وأن يقبلها ،، فالواجب على العبد أن حيمد اهلل تعاىل على نعمهالشكر
 ، واهلل أعلم.يثين بها على ربه جل وعال

وقد دل  ك اهلل تعاىل أن جحود النعمة كهر،: واعلم رمحاملسألة السادسة
ک  ک  ک  ک  چ: ، قال اهلل تعاىل وتعاىلدليل الشر، على ذلك

فحكم عليهم بالكهر بسبب  ،(1)چگ   گ  گ
  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ       ٻ  پ  پ  پچ: ، وقال تعاىلهرهم بنعمة اهلل تعاىلك

فتوعدهم بالعقوبة  ،(2)چڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ: لنعمة اهلل تعاىل، وقال تعاىلالبليغة األليمة بسبب تبديلهم 

گ     گڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک

پ  پ  پ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ: وقال تعاىل ،(3)چگ

ڻ  ڻ   چ: وقال تعاىل ،(4)چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ   ڀ  ڀ

ڻ    ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے         ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

، (5)چۅ   ۉ  ۉ   ې  ۅۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۈڭ  ڭ  ۇ     ۇ        ۆ  ۆ
وإن مما يشدني ، (6)چى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئچ: وقال تعاىل

                                                 

 .83النحل:  (1)
 .211البقر :  (2)
 .29-28إبراهيم:  (3)
 .34إبراهيم:  (4)
 .8الزمر:  (5)
 .152البقر :  (6)
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 ،يف هذا املوضو، كثريا قصة مملكة سبأ، وكيف كانت خرابا بعد عمار
ودمار بعد تلك اخلريات اليت فيها، وكل هذه العقوبة والعذاب والتبديل 

ٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  چ  :كان بسبب كهرهم لنعمة اهلل تعاىل، قال تعاىل

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٿڀ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ڀپ  پ  ڀ  ڀ  پپ

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

، (1)چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڇڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ
، فنسأل اهلل تعاىل السالمة والعافية، ومثله قوله أي مبا كهروا تلك النعم

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ       چ : تعاىل

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

آليات الكثري  يصف جاحد النعمة بأنه فاهلل تعاىل يف هذه ا، (2)چڃ
، والعقوبة البليغة ،اجلاحدين لنعمه بالويل والعذاب األليم، وتوعد كافر

ٱ  چ:  أنه بدل هذه النعم على أقوا  بسبب كهرهم هلا، وقال تعاىلوأخرب

ٿ  ٿ    ٺڀ  ڀ   ٺ   ٺ  ٺ  ڀٻ  ٻ    ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ   ڀ

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ           ٹ     ٹ   ڤ    چ :وقال تعاىل يف سياق نعم كثري  ,(3)چٿ

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  

                                                 

 .17-15سبأ:  (1)
 .112النحل:  (2)
 .67اإلسراء:  (3)
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ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ

ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ   ۀ  

س قابل هذه النعم واملشكلة أن كثريا من النا, (1)چۀ  ہ  ہ  ہ
 :، ويف حديث زيد بن خالد اجلهين رضي اهلل تعاىل عنه قالكهرباجلحود وال

 من كانت مساء ِإثر يف باحلديبية الصبح صال  × اهلل رسول بنا َصلَّى)
 قال ماذا تدرون هل): فقال. الناس على َأقبل انصرف، فلما. الليل
 بي مؤمن عبادي من أصبح: قال): قال. أعلم ورسوله اهلل: قالوا ؟(ربكم
 كافر بي، مؤمن فذلك: ورمحته اهلل بهضل ُمِطْرنا: قال من فأما ،وكافر

 مؤمن بي، كافر فذلك: وكذا كذا ِبَنْوِء ُمِطْرَنا: قال من وأما ،بالكوكب
 اهلل رسول عهد على الناُس ُمِطَر) :قال النسائي رواية ويف .(2)(بالكواكب

 عبادي على َأْنَعْمُت ما: قال الليلة؟ ربكم قال ما تسمعوا َأمل): فقال ×
 وَنْوِء كذا ِبَنْوِء ُمطْرَنا: يقولون كافرين، بها منهم طائهة أْصَبَح ِإال نعمة من
 وكهر بي آمن الذي فذلك: صهاتي على وَحِمَدِني بي آمن من فأما ،كذا

 وآمن بي كهر الذي فذلك: وكذا كذا بَنوء ُمِطْرنا: قال من وأما بالكوكب،
فوصف اهلل تعاىل من نسب نعمة املطر إىل الكوكب بأنه كافر  .(3)(بالكوكب

نسبة النعمة لغري اهلل ، فري بسبب هذه النسبة، واألدلة يف هذا املوضو، كث
هذا الكهر هو الكهر األكرب املطرج عن  : هل، ولكن السؤال هناتعاىل كهر

 امللة أو هو الكهر األصغر الذي ال ينقل ، امللة؟
                                                 

 .50-45الهرقان:  (1)
 تقد  خترجيه. (2)
 تقد  خترجيه. (3)
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همها فأقول وباهلل تعاىل ة كبري  فيها تهاصيل ال بد من ففأقول: هذه مسأل 
 ، ومنه أستمد العون والهضل وحسن التحقيق:التوفيق

: إن كانت نسبته هذه يعتقد أن املنسوب له النعمة هو الذي أوجد األول 
وهو املتهضل بها ابتداء فهذا من الكهر  ،وهو الذي قدرها ،هذه النعمة

الكلية، فمن نسب النعمة إىل غري اهلل تعاىل على األكرب املطرج عن امللة ب
ه ابتداء فهذا كافر الكهر وجه أنه هو الذي أحدثها وقدرها وأوصلها إلي

وهو كهر يف توحيد الربوبية، فإن من مقتضيات ربوبية اهلل تعاىل  األكرب،
خلقها وأوجدها وقدر االعرتاف بنعمه، وأنه املتهضل بها، وأنه هو الذي 

 ،، فمن اعتقد أن غري اهلل تعاىل هو الذي فعل ذلك فقد كهربدوصوهلا للع
وخلع ربقة اإلسال  من عنقه بالكلية، ويدخل يف ذلك نسبة النعمة إىل 
معّظم يعتقد فيه التأثري، فهذا من الشرك األكرب، ومثاله: أن ينسب نعمة إىل 

النجو  ولي من األولياء ميت، أو إىل نيب من األنبياء ميت، أو ينسبها إىل 
مع اعتقاده أن النجو  مؤثر ، كما كان حال الصابئة، وكما هو حال كثري 

احلوادث األرضية، فهذا  من املشركني الذين يعتقدون أن للنجو  تأثريًا يف
 شرك أكرب.

ال نسبة إجياد وإحداث،  ،: أن ينسبها إىل غري اهلل تعاىل نسبة سببلثانيا 
 فهذا النو، ال خيلو من حالتني: 

: أن يكون هذا السبب من األسباب الوهمية اليت ال حقيقة هلا، اهماإحد
، كمن ينسب النعمة يف حصول اخلري واندفا، الشر سبة شرك أصغرفهذه الن

إىل األنواء نسبة سبب فقط، أو ينسبها إىل التمائم نسبة سبب فقط، فهذه 
إذا نسب وأما  وال حقيقة هلا، ،النسبة نسبة إىل أسباب وهمية ال تأثري هلا
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كون النعمة إىل هذه األسباب الوهمية نسبة إجياد وخلق وإحداث فهذا ي
 من الكهر والشرك األكرب، فهو داخل يف احلالة األوىل.

: أن ينسبها إىل سبب صحيح ، أي له تأثري يف حصول هذه النعمة، الثانية
 وهذه النسبة ال ختلو من حالتني كذلك:

الصحيح نسبة حكاية فقط، مع اعرتافه : أن ينسبها إىل هذا السبب أوال 
، وال بأس ، فهذا ال حرج فيهى احلقيقة هو اهلل تعاىلالكامل بأن املنعم عل

 به.
: أن ينسبها إىل غري اهلل عز وجل وهي سبب حقيقي، لكن على سبيل ثانيا

تعظيم السبب، وضعف إميانه بأن هذه النعمة من جهة اهلل سبحانه وتعاىل، 
صغر، وال يعترب من الشرك األكرب؛ لعد  وجود عباد  فهذا النو، شرك أ

معينة وحمدد  صرفها لغري اهلل، وبهذا التهصيل جتتمع أقوال أهل العلم 
رمحهم اهلل تعاىل، فتكون النسبة شركا أكرب يف حال ما إذا نسبها إىل الغري 
نسبة إحداث وإجياد وتقدير وخلق، وتكون شركا أصغر إذا نسبها نسبة 

ىل األسباب الوهمية اليت ال تأثري هلا مطلقا، وكذلك تكون سبب فقط إ
شركا أصغر إذا نسبها إىل السبب الصحيح مع مطالعة قلبه هلذا السبب 
وضعف إميانه بأن هذه النعمة من جهة اهلل تعاىل، وتكون مباحة إن نسبها 
إىل السبب الصحيح من باب احلكاية فقط، مع كمال اعرتاف قلبه بعظيم 

وهي أن ينسبها إىل السبب  ، وهناك حالة أخرىتعاىل عليه فضل اهلل
: ، معقبا السبب الصحيح بلهظبعد نسبتها لهظا إىل اهلل تعاىل الصحيح

، وهذه مجل من الكال  على هذه القاعد  الطيبة، ، فهذا ال حرج فيه()ثم
 وصلى اهلل على نبينا حممد. ،واهلل أعلى وأعلم
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 القاعدة الواحدة والثالثون  

 الواجب يف نصوص الصفات إثباتها ونفي  )

 (مماثلتها بصاف اخللق وقطع الطمع يف التعرف على كيفية هذه الصفة

 : ولـأق
: االعتقاد اجلاز  واإلميان الراسخ أن اهلل تعاىل ليس كمثله األصل األول

ٺ  ٿ        چ: شيء يف مجيع صهاته اليت أضافها إليه، كما قال تعاىل

فالبد من تطهري القلب والعقل من خبث التمثيل، وتصهية ، (1)چٿ
النهس من شوائبه التصهية املطلقة، وقد نبه القرآن على ذلك يف أكثر من 
آية فمنها اآلية السابقة، ومنها قوله تعاىل يف سور  اإلخالص اليت تعدل 

أي ليس له كهوًا ال يف ، (2)چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ: ثلث القرآن
: ومنها قوله تعاىل ،وال يف صهاته وأفعاله جل وعال ،ائهوال يف أمس ،ذاته

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   چ: وقوله تعاىل ،(3)چٺ  ٿ  ٿ  ٿچ

فيجب أن ننزه قلوبنا ، (5)چڀ  ڀ   ڀ    ڀچ: وقوله تعاىل، (4)چۅ
عن حمذور التمثيل، ونعتقد االعتقاد الراسخ الثابت أن اهلل تعاىل ليس 

وليس كمثله شيء يف  ،وليس كمثله شيء يف أمسائه ،كمثله شيء يف ذاته
                                                 

 .11الشورى:  (1)
 .4اإلخالص:  (2)
 .74النحل:  (3)
 .22البقر :  (4)
 .65مريم:  (5)
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وليس كمثله شيء يف أفعاله، ألن له الكمال املطلق من كل وجه  ،صهاته
وأنه ال يعرتيه النقص يف شيء من صهاته بوجه من الوجوه، بل وال ميكن 
أن نتصور أصاًل أن يتطرق إىل صهاته شيء من النقص، وهذا ما نعتقده 

ونسأله جل وعال أن يثبتنا على  ،وندرسه لطالبنا ،سنتناوننطقه بأل ،بقلوبنا
 هذا االعتقاد إىل املمات.

أو وصهه به  ،: اإلميان التا  مبا وصف اهلل به نهسه يف كتابهاألصل الثاني
أو أثبته له  ،فيجب علينا أن تثبت ما أثبته اهلل لنهسه ،يف سنته ×رسوله 
ومن غري تكييف وال متثيل، وأن  ،وال تعطيل ،من غري وحريف ×رسوله 

يف  ×أو نهاه عنه رسوله  ،ننهي عنه جل وعال ما نهاه عن نهسه يف كتابه
سنته مع إثبات كمال الضد، أي كمال ضد الصهة املنهية، وهذا األصل ال 

وإال ملا سلم  ،بل البد أن يكون مقرونًا باألصل الذي قبله ،يؤخذ مهردًا
 ،ولذلك بدأ اهلل تعاىل بنهي املماثلة أواًل ،تالعبد يف باب األمساء والصها

فهذا حيقق ، (1)چٺ  ٿ        ٿچ :فقال ،ثم بإثبات الصهات ثانيًا

حيقق األصل ، (2)چٿ     ٹ  ٹ  چ :األصل األول، وقوله بعد ذلك
 الثاني، ثم ننتقل بعد ذلك لألصل الثالث وهو:

فإن املتقرر عند  ،قطع الطمع يف إدراك كيهية هذه الصهات: األصل الثالث
أهل احلق أنه ال ميكن أبدًا أن تعرف كيهيات صهات اهلل تعاىل، ذلك ألن 

                                                 

 .11الشورى:  (1)
 .11الشورى:  (2)
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وقد اتهق أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل  ،كيهية الشيء ال تعرف إال برؤيته
 :تعاىل أن اهلل ال يرى بعيين اليقظة يف الدنيا، قال عليه الصال  والسال 

واختلهوا يف رؤية . (1)(به حتى ميوتوتعلموا أنه لن يرى أحد منكم ر)
  حديث:والصواب أنه مل يره بعيين رأسه كما يف  ،لربه ليلة اإلسراء ×النيب 

فرؤيته جل وعال يف  .(2) (نور أنى أراه) :يا رسول اهلل هل رأيت ربك فقال
فهذا الطريق أعين طريق الرؤية قد انعد ، وتعرف كيهية  ،الدنيا ممتنعة

الشيء أيضًا برؤية نظريه حتى يستدل بصهات املشاهد على صهات الشيء 
الغائب، وهذا أيضًا معدو  ألنه جل وعال ال مثيل له يف صهاته حتى 

ٺ  ٿ        چ :كما قال تعاىل ،يستدل به على صهاته جل وعال

  أيضًا، وتعرف كيهية الشيء أيضًا بإخبار فهذا الطريق انعد، (3)چٿ
وإمنا أخربنا  ،مل خيربنا عن كيهية شيء من ذلك ×الصادق عنها، والنيب 

ومل خيربنا عن  ،بالصهة ومل خيربنا عن كيهية هذه الصهة، فأخربنا أن له وجهًا
وهكذا  ،ومل خيربنا عن كيهية هذه اليد ،كيهيه هذا الوجه، وأخربنا أن له يدًا

يف سائر الصهات لربنا جل وعال، فوجب الوقوف على حد اخلرب، فبان 
بذلك أن طرق العلم بالكيهية قد انعدمت كلها فكيف تعرف كيهية صهات 

 اهلل جل وعال؟

                                                 

 .( يف الهنت، باب ذكر ابن صياد169) :رقمبمسلم أخرجه  (1)
، والرتمذي (نور أنا أراه)( يف اإلميان، باب قوله عليه السال : 178) :رقمبمسلم  أخرجه (2)
 ( يف التهسري، باب ومن سور  النجم.3278) :رقمب
 .11الشورى:  (3)
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بد من قطع الطمع يف معرفة كيهية ما أثبته اهلل تعاىل لنهسه  وبناء عليه فال 
يقو  عليه باب األمساء  من الصهات، فهذه األصول الثالثة هي اليت

ونهي ما نهاه، وقطع الطمع يف  ،نهي املماثلة، وإثبات ما أثبته والصهات:
معرفة الكيهيات، فإذا استجمع العبد هذه األصول الثالثة يف كل صهة فقد 

ڌ   ڌ  چ  :أتى مبا أوجبه اهلل تعاىل عليه يف هذه الصهة، فمثاًل قوله تعاىل

 :(1)چڎ
 الوجه.ات هذا جيب عليك إثب :أواًل

ال مياثل وجوه  ،جيب عليك أن تعتقد أنه وجه يليق جبالله وعظمته :وثانيًا 
  املطلوقني.

 الوجه.أن تقطع الطمع يف معرفة كيهية هذا  :وثالثًا

  :(2)چوئ  ۇئ  ۇئچ: قوله تعاىل :ومثال آخر 
 أواًل: جيب عليك إثبات هاتني اليدين.

من أيدي  ال متاثل شيئًا ،أن تعتقد أنهما يدان تليقان جبالله وعظمته وثانيًا: 
 املطلوقني.

 ع الطمع يف معرفة كيهية هذه اليد.أن تقط وثالثًا: 

(3)چڤ  ڤ    ڦچ :قوله تعاىل ومثال آخر: 
:  

 أواًل: جيب عليك إثبات العني.
                                                 

 .27الرمحن:  (1)
 .64املائد :  (2)
 .39طه:  (3)
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 متاثل شيئًا من أعني املطلوقني. وثانيًا: أن تعتقد أنها الئقة باهلل تعاىل ال 
 إدراك كيهية هذه العني. أن تقطع الطمع يف وثالثًا:

 :(1)چى  ائچ: ىلاقوله تع ومثال آخر: 

 أواًل: جيب عليك اإلميان بهذا ااجميء.
 مياثل شيئًا من جميء أن تعتقد أنه جميء يليق جبالله وعظمته ال وثانيًا: 

 املطلوقني.
 الطمع يف معرفة كيهية هذا ااجميء.أن تقطع  وثالثًا: 

 :(2)چڈ     ژ  ژ  ڑچ: قوله تعاىل :ومثال آخر 

 أواًل: جيب عليك أن تؤمن بهذا االستواء.
ال مياثله شيء من استواء  ،أن تعتقد أنه استواء يليق جبالله وعظمته وثانيًا: 

 .شيء من املطلوقني
أن تقطع الطمع يف معرفة كيهية هذا االستواء، وهكذا يف سائر  وثالثًا: 

  يك يف كل صهة ثالثة أمور:الصهات، فيجب عل
 األول: أن تثبتها.

  .أن تنهي مماثلتها لشيء من صهات اخللق الثاني: 
 أن تقطع الطمع يف معرفة كيهية هذه الصهة، واهلل أعلم. الثالث: 

 

 

                                                 

 .22الهجر:  (1)
 .5طه:  (2)
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 القاعدة الثانية والثالثون 

 بر ء هتعاىل وصفات)إثبات أهل السنة واجلماعة ألمساء اهلل 

 من التحريف  والتعطيل والتكييف والتمثيل واإلحلاد( 

أقول: اعلم رمحك اهلل تعاىل أن من األمور اليت يتضح بها اعتقاد أهل السنة 
واجلماعة رفع اهلل نزهلم يف الهردوس األعلى يف باب األمساء والصهات 

اهلل وإياك أن إثبات أهل السنة لألمساء والصهات بريء من أن تعلم رمحنا 
 هي: ،مخسة حماذير

، وهو تغري (1)، والتحريف لغة هو: التغريحمذور التحريف :احملذور األول
، وقد قسمه أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل إىل قسمني النص لهظًا أو معنًا

تغيريها يف ، ويقصدون بتحريف األلهاظ ريف معاٍنووح ،وحريف ألهاظ
، وقد ال أو تغيري حركة، وقد يتغري معه املعنى ،الظاهر إما بزياد  حرف

 ، فصار وحريف األلهاظ عندنا نوعان: يتغري
 .وحريف للهظ يتغري معه املعنى -
 ووحريف للهظ ال يتغري معه املعنى. - 

فقالوا ـ لعنهم  ،(2)چٺ  ٺچ :: وحريف اليهود لقوله تعاىلومثال األول 
 :فزادوا النون وتغري معها املعنى متامًا، فإن قوله تعاىل (،حنطة) :اهلل تعاىل ـ

 (،حنطة) :أي حط عنا ذنوبنا، فأتى املالعني ذلك وقالوا چٺ  ٺچ
 ا اللهظ وحريهًا تغري معه املعنى.وهم بذلك يكونون قد حرفو

                                                 

 .123: ـمعجم لغة الهقهاء ص، و(1/89) :تاج العروسانظر  (1)
 .58البقر :  (2)
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: (1)چژ  ژ  ڑ ڈ    چ :: ما زاده اجلهمية يف قوله تعاىلومثال آخر

زادت ، فاليهود ( فزادوا الال ، ومع هذه الزياد  تغري املعنى)استوىل :فقالوا
   :، ويف ذلك يقول أبن القيم يف الكافية الشافيةنونًا واجلهمية زادوا المًا

 .(2)انــي رب العرش زائدتـود وال  جهمي هما       يف وحــون اليهـن

ڃ  چ  چ   چ :أرادوا أن حيرفوا قوله تعاىل: وهو أن املبتدعة ومثال آخر

، لتنهي صهة الكال  عنه األحسن، وذلك بنصب االسم (3)چچ
 ذا وحريف للهظ يتغري معها املعنى.، وهجل وعال

: فيقرأها بعضهم ،(4)چڤ  ڤ  ڤ   ڦچ :: يف قوله تعاىلومثال آخر 
على  أنعمُت( بالضم، فهذا وحريف تغري معه املعنى، فهذه بعض األمثلة)

اللهظي الذي ال ، وأما التحريف يف اللهظي الذي يتغري معه املعنىالتحر

، (5)چپ  پ  پ  پچ :، فكأن يقرأ أحد قوله تعاىليتغري معه املعنى
، وكأن يف لهظي لكن مل يتغري معه املعنى(، فهذا وحر: )اْلَحْمدفينصب لهظ

فهذا وحريف للهظ  ،َربَّ اْلَعاَلِمنَي(: )فيقرأ چپ  پ  چ: ينصب لهظ
 .لكن مل يتغري معه املعنى

                                                 

 .5طه:  (1)
 .121: ـص نونية ابن القيم (2)
 .164النساء:  (3)
 .7الهاوحة:  (4)
 .2الهاوحة:  (5)
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: أعين وحريف املعنى فهو أن ينصبَّ التغيري على املعنى، وأما النوع الثاني 
، واللهظ على ما صحيح ويقحم يف اللهظ معنى أجنيببأن يسلب املعنى ال

وال بتغيري حركة، ولكن الذي  ،ال بزياد  حرف ،هو عليه مل يتغري يف الظاهر

وئ  ۇئ  چ :وذلك بتحريف املبتدعة لقوله تعاىل ،ملعنىغري هو ا

، ، فاللهظ مل يتعرضوا له، فقالوا: املراد بها النعمة أو القدر (1)چۇئ
 ،(2)(ينزل ربنا): ×، وكتحريههم لقوله ولكن التغيري حصل يف املعنى

أو ملك من املالئكة، فاللهظ أبقوه على ما هو  ،أو رمحته ،فقالوا: ينزل أمره
عليه ولكنهم حرفوا معناه، وهذا األمر أعين التحريف املعنوي هو غالب ما 
وقعت فيه فرق األمة املطالهة ألهل السنة واجلماعة، وأما حكم التحريف 

 . وال شك وقد يصل بصاحبه إىل اكهر فهو حرا 
 التحريف. واهلل أعلم. فهذه بالنسبة للمحذور األول وهو حمذور

 : حمذور التعطيل.احملذور الثاني

ۋ     چ: ومنه قوله تعاىل ،التهريغ واإلخالء :والتعطيل لغة هو 

 . (1)(3)چۅ

                                                 

 .64املائد :  (1)
رقم:  ،چۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئچ البطاري يف التوحيد، باب قول اهلل تعاىل: أخرجه  (2)
ويف الدعوات، (، 1145رقم: )ويف التهجد، باب الدعاء والصال  من آخر الليل،  (،7494)

( يف صال  املسافرين، باب 758) :ومسلم رقم(، 6321رقم: )باب الدعاء نصف الليل، 
 .ب يف الدعاء والذكر يف آخر الليلالرتغي

 .45احلج:  (3)
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: إنكار ما جيب هلل تعاىل من األمساء والصهات إنكارًا كليًا أو وشرعًا
 :جزئيًا، وقد قسمه أهل العلم إىل قسمني

، والصهات الذين ينكرون األمساء كلها ، كتعطيل اجلهميةتعطيل كلي -
 كلها.

فإن املعتزلة يثبتون األمساء  ،واألشاعر  ،وتعطيل جزئي كتعطيل املعتزلة -
ء وال يثبتون من الصهات إال واألشاعر  يثبتون األمسا ،وينكرون الصهات

 ،والعلم ،واإلراد  ،والسمع ،والبصر ،والكال  ،احليا  :وهي ،فقط سبعة
 رفون الباقي.، وحيوالقدر 

، صل بصاحبه يف بعض صوره إىل الكهروقد ي ،وحكم التعطيل حرا  
 .فإثبات أهل السنة لألمساء والصهات ال تعطيل فيه

 فإن فلت: فما الهرق بني التحريف والتعطيل؟ 
وليس كل تعطيل  ،فأقول: الهرق بينهما أن يقال: كل وحريف تعطيل 

هو تهريغ  ، والتعطيلنزل مبعنًى: أن اللهظ الشرعي ، وبيان ذلكاوحريه
 ،أقحم فيه معنًى آخر فهو التحريف ، فإناللهظ عن معناه الصحيح

، وحرفوا ثانيًا ،، فاملبتدعة عطلوا أواًلفالتحريف درجة زائد  على التعطيل
 فمنها:، :أضرب لك بعض األمثلة حوزياد  يف اإليضا

بإثبات اليدين هلل فإن هذا النص نزل ، (2)چوئ  ۇئ  ۇئچ: قوله تعاىل -
تعاىل على ما يليق جبالله وعظمته، فيأتي احملرف ويقول: ليس املراد به 

                                                                                                                        

 .212: ـخمتار الصحاح ص، و(2/174) :املطصصانظر  (1)
 .64املائد :  (2)
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، وهذا أو القدر  ،النعمة :، ثم يقول: إمنا املراد بهما، فهذا تعطيلذلك
 .وحريف

فإن هذا النص فيه ، (1)چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ چ :: قوله تعاىلومنها
جبالله وعظمته، فيأتي احملرف إثبات صهة ااجميء هلل تعاىل على ما يليق 

ويقول: هذا النص ال يراد به ذلك، فهذا تعطيل، ثم يقول: بل املراد به 
 جميء أمره وهذا وحريف.

فهذا النص فيه إثبات  .(2)(ينزل ربنا إىل السماء الدنيا) ×:: قوله ومنها
اآلخر على ما يليق جبالله صهة النزول إىل السماء الدنيا يف ثلث الليل 

، ثم يقول: ، فهذا تعطيل، فيأتي احملرف فيقول: ليس املراد به ذلكوعظمته
وهذا وحريف.  ،أو ملك من املالئكة ،أو رمحته ،إمنا املراد به نزول أمره

أقحم  ، وإذامن معناه الصحيح فقط فهو التعطيل، فإذا فرغ اللهظ وهكذا
وأشد  ،ًامثفيه معنًى آخر فهو التحريف، وبناًء عليه فالتحريف أعظم إ

لمحذور الثاني وهو حمذور ، فهذا بالنسبة ل، وأكرب خطرًا من التعطيلجرمًا
 .التعطيل

، ومعناه أن يعتقد العبد حمذور التمثيل، وهو إثبات مماثل: احملذور الثالث
، وقد وهو حمر  ،أن صهات اهلل تعاىل كصهات خلقه ـ نعوذ باهلل من ذلك ـ

 .يصل بصاحبه إىل الكهر

                                                 

 .22الهجر:  (1)
 تقد  خترجيه. (2)
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وهو حكاية كيهية الصهة، ومعناه أن  ،: حمذور التكييفلرابعاحملذور ا
فإثبات أهل السنة  ،-نعوذ باهلل من ذلك -يكيف صهات اهلل تعاىل 

، والتكييف ،والتعطيل ،لصهات اهلل تعاىل إثبات بريء من التحريف
هذا من خصائص أهل السنة ، ووالتمثيل، وهذا من نعمة اهلل تعاىل

يهًا من الهرق قد وقعوا يف صهات اهلل تعاىل وحر ، فإن من سواهمواجلماعة
ذاهب الضالة واآلراء ستعذ باهلل من هذه املوتعطياًل، وتكييهًا، ومتثياًل، فا
نج مع أهل النجا ، عافانا اهلل وإياك من كل املعتلة، والز  جاد  احلق، وا

 بالٍء وفتنة. 
 ؟فما الهرق بني التكييف والتمثيل فإن قلت:

 ر لك فرقني خذ أيهما شئت:فأقول: سأذك 
، أي أن دائر  ، وليس كل تكييٍف متثياًل: كل متثيل فهو تكييفاألول

 أضيق من دائر  التكييف. التمثيل
: أن تقول: التكييف حكاية كيهيه الصهة غري مقرونة مبماثل، وأما الثاني

وبناًء عليه فأقول: كل من  ،التمثيل فهو حكاية كيهية الصهة مقرونة مبماثل
ولكن إن كانت هذه الصهة وحاكي  ،التكييف والتمثيل حكاية لكيهية الصهة

، وإن كانت من نسج اخليال شيئًا بشيءأي مثلت  ،صهة أخرى فهو متثيل
 فهي تكييٌف واهلل أعلم.

 .حمذور اإلحلاد: احملذور اخلامس
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، ومنه اللحد يف القرب ألنه ميل عن سن القرب، ومنه : امليلواإلحلاد لغة 
 .(1)امللحد ألنه مائل عن احلق

: امليل عن ما جيب اعتقاده يف أمساء اهلل تعاىل وآياته، وقد واصطالحًا 
 :قسمه أهل العلم إىل قسمني

 اد يف األمساء.إحل -
 :، فمن ذلكفأما اإلحلاد يف األمساء فأنوا، ،وإحلاد يف اآليات -
 ومن ذلك:، (2)، كما فعله اجلهميةإنكارها مجلة، أو إنكار شيء منها -
 :، ومن ذلك(3)إنكار ما تضمنته من الصهات كما فعله املعتزلة -
، وتسمية ه نهسه كتسمية النصارى له أبًاتسمية اهلل جل وعال مبا مل يسم ب -

، أو صاحب الهيوضات وحنو أو العقل الهعال ،الهالسهة له بالعلة املوجبة
 :ذلك، ومن ذلك

، كاشتقاق العزى ملعبودات من دونهأن تشتق من أمسائه أمساء لبعض ا -
، فهذا هو اإلحلاد يف ، وهكذا، واشتقاق الالت من اإللهمن العزيز

ڄ  ڄ  چ :، قال تعاىلو حرا  وقد يصل بصاحبه إىل الكهراألمساء، وه

، (4)چڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڇڃ  چ  چ  چ   چ  ڃڄ  ڃ  ڃ
 وأما اإلحلاد يف اآليات فقسمان: 

                                                 

 .(2/78) البن سيده: املطصص، و(4/243) :تهذيب اللغةانظر  (1)
 .(5/309) :درء تعارض العقل والنقلانظر  (2)
 .(17/305) البن تيمية: جممو، الهتاوىانظر  (3)
 .180األعراف:  (4)
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 .الكونيةإحلاد يف اآليات  -
 وإحلاد يف اآليات الشرعية. -
أو مدبرًا  ،أو مصرفًا ،فأما اإلحلاد يف اآليات الكونية فاعتقاد أن مثة خالقًا 

ېئ    ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئچ: هلا مع اهلل تعاىل، قال تعاىل

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  

 .(1)چحب  خب  مب  ىب
 ،ووحريهها ،وإنكارها ،وأما اإلحلاد يف اآليات الشرعية فبالتكذيب بها 

ها اليت نزلت بها، وعصيان أحكامها، كل وإخراجها عن مدلوالت ،وتعطيلها
، وهو حرا  أيضًا وقد يصل بصاحبه إىل الكهر، ذلك من اإلحلاد يف اآليات

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ    ڄڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ :قال تعاىل

وبهذا يكون قد ، (2)چڍ     ڌ  ڌ  ڎ   ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇچ     چ  چ  چ
 ، وهي باختصار:انتهينا من احملاذير اخلمسة

 .التحريف -
 .التعطيل -
 .التكييف -
 .التمثيل -
 اإلحلاد. -

                                                 

 .22سبأ:  (1)
 .40فصلت:  (2)
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وال  ،وال تعطيل فيه ،فإثبات أهل السنة لألمساء والصهات ال وحريف فيه 
وال إحلاد فيه، جعلنا اهلل وإياك من الذين شرح  ،وال متثيل فيه ،تكييف فيه

 واهلل تعاىل أعلى وأعلم. ،اهلل صدورهم ملوافقة احلق
 ثة والثالثون القاعدة الثال 

 (تعاىل وصفاته مبنية على التوقيف أمساء اهلل)
وذلك ألنه من أمور الغيب، وقد تقرر أن أمور الغيب مبناها على التوقيف 
على داللة الكتاب والسنة، وألن أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل قد 
أمجعوا على ذلك، وقد تقرر يف القواعد أن اإلمجا، حجة شرعية جيب 

 يستقل مبعرفة قبوهلا واعتمادها واملصري إليها ووحر  خمالهتها، وألن العقل ال
، وإن األمساء والصهات على وجه التهصيلما جيب إثباته هلل تعاىل من 

كان العقل له مدخل يف إثبات صهات الكمال على وجه اإلمجال والعمو ، 
، فصار العقل ال هداية له يف صيل هذه املسائل ال مدخل له فيهاإال أن تها

كتاب والسنة، فمن هذا الباب إال إن كان مقتهيا درب النصوص من ال
أو صهة ال دليل عليها فقد قال على اهلل  ،أثبت هلل تعاىل امسا ال دليل عليه

 :تعاىل بغري علم، وقها ما ليس له به علم، وقد قال تعاىل يف سياق احملرمات

   ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ: وقال تعاىل، (1)چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱچ 

والبشرية مهتقر  إىل ، (2) چېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی
بعثة الرسل وإنزال الكتب اليت تعرفها تهاصيل هذا الباب، ألنه مبين على 

                                                 

 .33األعراف:  (1)
 .36اإلسراء:  (2)
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، وما مل يثبته فهو منها الوحي، فما أثبته الدليل أنه من األمساء والصهات
ى ذلك عد  ، وعلالدليل ومل يصح به النص فإنه ال حق ألحد أن يثبته

 :فرو،
، ألن الالقول الصحيح أن القديم ليس من أمسائه جل وع :األولالفرع 

، وال نعلم دليال ثابتا من ت األمساء هلل تعاىل على التوقيفمبنى إثبا
الكتاب والسنة الصحيحة يهيد أن هذا االسم من مجلة ما يسمى اهلل تعاىل 
به، وحيث ال دليل فال حق ألحد أن يطلق على اهلل تعاىل ما مل يصح به 
النص، وألن املتقرر أن أمساء اهلل تعاىل كلها حسنى ــ كما سيأتي ــ 

ونعوت اجلالل والكمال املطلق من وحسنها ملا تتضمنه من صهات الكمال 
كل وجه، واسم القديم ال حسن فيه، وال يتضمن صهة كمال، فيكون 

رجا عن كونه من أمساء اهلل تعاىل، ألنه يتضمن صهة القد ، والقد  خا
 :األول( يغين عنه، كما قال اهلل تعاىل: )، وألن اسم اهلل تعاىلليس كماال

 .(2) (ت األول فليس قبلك شيءأن) ×:وقال النيب  ،(1)چۈئ    ۈئ  ېئچ
، فإن من األدب الواجب مع اء اليت ال دليل عليها فدعك منهاوأما األمس

× أو مساه به رسوله  ،اهلل تعاىل أن ال يسمى إال مبا مسى به نهسه يف كتابه

                                                 

 .3احلديد:  (1)
( يف الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النو  وأخذ 2713) :رقمبمسلم أخرجه  (2)

( يف الدعوات، باب من األدعية عند النو ، وأبو داود 3397) :رقمباملضجع، والرتمذي 
 .( يف األدب، باب ما يقال عند النو 5051) :رقمب
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ذلك فليس من احلق يف صدر وال ورد، واهلل ، وما عدا يف صحيح سنته
 .املوفق واهلادي

ن الدهر ليس من أمساء اهلل تعاىل، ألن القول الصحيح أ: الثانيالفرع 
، وأما ال دليل يهيد أن من أمسائه الدهر، وأمساء مبنية على التوقيف

منا إن نسبة الدهرية إىل اهلل تعاىل إف .(1) (يسب الدهر وأنا الدهر) :حديث
هي نسبة تصريف وتدبري ال نسبة تسمية، بدليل أنه فسر يف آخر احلديث 

فاهلل تعاىل  (،وأنا الدهر بيدي األمر أقلب الليل والنهار) :النسبة بقولههذه 
، وإمنا ألنه تعاىل هو الدهر ال إطالق تسمية بهذا االسميطلق عليه أنه 

ما يكون فيه من األمور، فهو وهو الذي يقدر  ،الذي يصرف هذا الدهر
ر هو ، والدهوتقليب، وتدبري ،، أي أن النسبة هنا نسبة تصريفالدهر

، وهي كلها وهي املدبر  ــ بهتح ه الليالي واأليا  وما يكون فيهاجممو، هذ
، فكيف باهلل عليك يكون املدبر ــ ، واهلل تعاىل هو الذي يدبرهاــ باءال

، فبان لك ؟ هذا ال يكون أبداــ باءــ هو عني املدبر ــ بهتح ال باءبكسر ال
، ت من باب إطالق التسميةتعاىل ليسبهذا أن إطالق الدهرية على اهلل 

وألن أمساء اهلل ، إطالق التصريف والتقليب والتدبريوإمنا هي من باب 
ونعوت مجال وجالل من  ،، ألنها تتضمن صهات كمالتعاىل كلها حسنى

كل وجه، والدهر ال يتضمن صهة كمال، فدل هذا على أنه خارج عن 
 كونه من أمساء اهلل تعاىل، واهلل املوفق واهلادي.

                                                 

 :رقمبومسلم (، 6181رقم: ) األدب، باب ال تسبوا الدهر، يف البطاريأخرجه  (1)
 .( يف األلهاظ، باب النهي عن سب الدهر2246)
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، ( ليس من أمسائه جل وعالالساتر: )القول احلق أن اسم :الثالثلفرع ا
ء اهلل تعاىل مبناها على ، وأمساد  ورود الدليل به على كونه امسالع

، وال حق ألحد أن يقول: هو اسم لورود إطالقه على اهلل تعاىل التوقيف
يطلق ، وال إطالق االسم الوارد كما ورد فإن الواجب هو ،)الستري( :بلهظ

، بل يطلق االسم كما وال اسم املهعول ،على اهلل تعاىل باسم الهاعل منه
، لورود هذا ، بل نقول يا سترييا ساتر( من باب التسمية: )، فال نقولهو

 واهلل املوفق واهلادي. .(1) (إن اهلل حيي ستري) :السم يف قولها
)األب( على اهلل تعاىل وهو إطالق  :: لقد أطلق النصارى اسمالرابعالفرع 

وال من السنة الصحيحة، وألنه  ،فاسد، ألنه ال دليل عليه من الكتاب
يسى بن مريم عليه إطالق يعرب عن عقيدتهم الهاسد  يف اهلل تعاىل ويف ع

، وهم: األب أي اهلل ، ألنهم يقولون: إن اهلل ثالث ثالثةالصال  والسال 
يه السال ، وروح القدس، وهو جربيل عليه ، وهو عيسى عل، واالبنتعاىل

، ل هو من أعظم الشرك وأخسه وأقذره، بالسال ، وهذا كله من الشرك

پ  ڀ   ڀ  چ :، قال تعاىلا اإلطالق على اهلل تعاىل ال يصحفهذ

ۆئ  چ: وقال تعاىل، (1)چڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄچ :وقال تعاىل، (2)چڀ

 املوفق واهلادي .واهلل ، (2)چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی
                                                 

 ( يف احلما ، باب النهي عن التعري، والنسائي4013و) ،(4012) :رقمبرواه أبو داود  (1)
 :، رقم(29/484): يف الغسل، باب االستتار عند االغتسال، وأمحد (406برقم: )

(17970.) 
 .3اإلخالص:  (2)
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: الصوفية يسمون اهلل تعاىل بصاحب الهيوضات، وهو اخلامسالفرع 
، وال مساه اىل مبا مل يسم به نهسه يف كتابهإطالق خاطئ ، ألنه تسمية هلل تع

، وإمنا وال هو ما تكلم به سلف األمة وأئمتها ،يف صحيح سنته ×به نبيه 
، إطالقه النص، فال نقول به هو اخرتا، من خمرتعاتهم، فحيث مل يرد جبواز

لى الدليل من الكتاب ألن باب األمساء والصهات من األبواب التوقيهية ع
 .وصحيح السنة، واهلل املوفق

: الهالسهة يطلقون على اهلل تعاىل ويسمونه بالعقل الهعال، السادسالفرع 
وال  ،وال يف السنة ،وهذا ال يصح ، لعد  ورود هذا اإلطالق ال يف الكتاب

د من أهل العلم رمحهم اهلل وال نعرفه منقوال عن أح ،يف كال  سلف األمة
ال فهم يهديهم ، وإمنا هو من موروثات الهالسهة الذين ال عقل هلم وتعاىل

ت ، فهذا اإلطالق ال نقبله، ألن باب األمساء والصهالطريق احلق واهلدى
طالق، واهلل من األبواب التوقيهية على النص، وال نص يهيد جواز هذا اإل

 .املوفق
 :، وأما قوله تعاىلاملهني ليس من أمساء اهلل تعاىل : واحلق أنالسابعالفرع 

ال من باب  ،الق اخلربفإنه من باب إط ،(3)چک  ک  ک  ک  گ    گ  گ  چ 
، ولكن ال جيوز هني من يشاء، فاهلل تعاىل يكر  من يشاء ويإطالق االسم

، وسيأتينا ونطلقه عليه من باب التسميةامسا لنا أن نشتق له من أفعاله 

                                                                                                                        

 .3اجلن:  (1)
 .152-151الصافات:  (2)
 .18احلج:  (3)
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 ، ولكن املهم هنا هو أن تعلم أن  خاصة فيما يطلق على اهلل تعاىلقاعد
ال على صحة إطالقه ، لعد  الدليل الداملهني ليس من أمساء اهلل تعاىل

خربا عن فعل ، وإمنا ورد الدليل بصحة إطالقه على كونه على كونه امسا
 ، واهلل املوفق.ء اهلل تعاىل مبناها على التوقيفمسا، وأمن أفعال اهلل تعاىل

، )الهرد( :: القول الصحيح أنه ليس من أمسائه جل وعالالثامنالفرع 
، واحلديث الوارد يف هذه املسألة ضعيف ال حيتج به، ألنه مل يثبت به الدليل

اء ، فإننا ال نسمي اهلل تعاىل به، ألن املتقرر أن أمسرد بإثباته دليلوحيث مل ي
اهلل تعاىل مبناها على التوقيف، ويستعاض عن هذا االسم الذي مل يثبت 

ها من األمساء فكل ،)األحد(، أو)الواحد( :باسم ثابت وهو اسم اهلل تعاىل
 .الثابتة هلل تعاىل، واهلل املوفق

: واحلق أن املغين ليس من أمساء اهلل تعاىل، وإمنا من أمسائه التاسعالفرع 
، غين فإنه من مجلة أفعاله جل وعال، وأما امله الغنى املطلق، ومن صهاتالغين

، وأما مسا من أمساء اهلل تعاىل احلسنى وال نعلم دليال يصح يف إثبات كونه
، فإنه ال يهيد أنه من لتعداد ألمساء اهلل تعاىل احلسنىوروده يف حديث ا

ألن احلديث الوارد فيها ضعيف ال تقو  به احلجة، كما  ،أمساء اهلل تعاىل
سيأتي بيانه إن شاء اهلل تعاىل، واملهم أن تعرف هنا أن املغين يصح إطالقه 

 على أنه من مجلة على اهلل تعاىل على أنه من مجلة أفعاله جل وعال، ال
 واهلل املوفق واهلادي. .فيك ، فانتبه هلذا بارك اهللأمسائه احلسنى

 ،واملعز ،ي، واحمليواملميت ،واملانع ،والضار ،: واحلق أن النافعالعاشرع الفر
واخلافض كل ال جيوز إطالقه عل اهلل تعاىل من باب  ،والرافع ،واملذل
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  إمنا يطلق على اهلل تعاىل من باب اخلرب عن فعل من أفعاله ،إطالق االمسية
تعاىل بها، ، ألنه مل يرد الدليل الشرعي بصحة تسمية اهلل جل وعال

يف السنة ضعيف ال تقو  به  واحلديث يف تعداد أمساء اهلل تعاىل الوارد
 وباب التسمية مبناها على التوقيف.، احلجة

، وهو املميت واحمليي، فال وهو الضار ،اهلل تعاىل هو النافع :فإذا قلت 
مجلة ما خيرب بها عن اهلل ، ولكن قلها على أنها من تعتقد أنها من األمساء

، واملتقرر أن باب األخبار أوسع من باب التسمية، أي ليس كل خرب عاىلت
يف قاعد  ، كما سيأتي عال اهلل تعاىل يشتق له منه امساعن فعل من أف

 .خاصة إن شاء اهلل تعاىل، واهلل املوفق واهلادي
: واحلق أن الرشيد ليس من أمساء اهلل تعاىل احلسنى، الفرع احلادي عشر

، واهلل ل به، وباب األمساء والصهات مبناه على التوقيفلعد  ورود الدلي
 .أعلم

أن الطيب ليس من األمساء  : واألقرب إن شاء اهلل تعاىلالثاني عشرالفرع 
ديث الذي استدل به وأما احل، احلسنى، وإمنا هو صهة من صهاته جل وعال

َقاَل َرُسوُل اللَِّه  ،اهلل عنه ، وهو ما جاء َعْن َأِبي ُهَرْيَرَ  رضيالهريق األول
َأَمَر اْلُمْؤِمِننَي  ، َوِإنَّ اللََّهٌب َلا َيْقَبُل ِإلَّا َطيًِّباِإنَّ اللََّه َطيِّ النَّاُس يا أيها) ×:

ہ  ھ       ہڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہچ َر ِبِه اْلُمْرَسِلنَي َفَقاَل:ِبَما َأَم

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ َوَقاَل:، (1)چھ  ھ

                                                 

 .51املؤمنون:  (1)
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ُثمَّ َذَكَر الرَُّجَل ُيِطيُل السََّهَر ، (1)چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ
َحَراٌ ، َوَمْشَرُبُه  ، َوَمْطَعُمُه: َيا َربِّ َيا َربَِّأْغَبَر َيُمدُّ َيَدْيِه ِإَلى السََّماِء َأْشَعَث

 .(2) (َفَأنَّى ُيْسَتَجاُب ِلَذِلَك ،، َوُغِذَي ِباْلَحَراِ َحَراٌ ، َوَمْلَبُسُه َحَراٌ 
، بل فيه إثبات الطَّيِِّب من أمساء اهلل تعاىل فاجلواب أن هذا احلديث ليس 

األمرين يدل عليه السياق؛ فاحلديث  ، وفرٌق بنيفيه إثباته من الصهات
، واجتناب احلرا  ، وهو احلث على أكل احلاللمسوق أصال ملقصد آخر

وما  حيبه اهلل فبدأ بإثبات وصف الطيب له سبحانه للتقديم بني يدي ما
، وسياقه لهظ طيب من غري أل التعريف قرينة على ذلك، يرضاه وحيله
 :، وأما قولهساق معرفة للداللة على االستغراقتعاىل غالبا ما ت فأمساء اهلل

، ، وليس تسميته بهوصف اهلل تعاىل بالطيب فاملقصود (إن اهلل طيب)
ت واألخبار أوسع من وباب الصها ،تسمية قدر زائد على الوصف ااجمردفال

لك هو األقرب إن  ، ولكن ما قررتهء، واملسألة فيها خالفباب األمسا
 .شاء اهلل تعاىل

واملعيد ال تطلق على اهلل  ،واملبدي ،: واحلق أن الباعثالثالث عشرالفرع 
خلربية عن تعاىل من باب التسمية، ولكنها تطلق على اهلل تعاىل من باب ا

ومن أثبتها امسا فإمنا يستدل باحلديث الوارد يف  ،فعل من أفعاله جل وعال
، فقد لضعيهةتعداد أمساء اهلل تعاىل وقد ذكرنا لك أنه من األحاديث ا

                                                 

 .172البقر :  (1)
( يف الزكا ، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 1015) :رقمبمسلم أخرجه  (2)

  التهسري، باب ومن سور  البقر .( يف2992) :رقمبوتربيتها، والرتمذي 
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، (1)ع من أهل العلم رمحهم اهلل تعاىلضعهه شيخ اإلسال  ابن تيمية ومج
، اله جل وعال أوسع من باب التسميةواملتقرر أن باب األخبار عن أفع

ليس كل خرب عن فعل من أفعاله ال بد وأن يشتق له منها واملتقرر أنه 
 .، واهلل املوفق واهلاديامسا

كنه مما ، ولأن البديع ليس من أمسائه جل وعال: واحلق الرابع عشرالفرع 

، (2)چڭ  ۇ  ۇچ: ، كما قال تعاىلخيرب به عن الرب جل وعال
تعاىل هو  خلربية عن فعل من أفعاله جل وعال، فاهللولكنه هنا من باب ا

، أما تسميته بذلك فال نعلم هلا من الكتاب أو السنة الصحيحة البديع املبد،
إن هلل تسعة وتسعني امسا من ) :وأما زياد  الرتمذي على حديث ،ما يثبتها

، ولكن الزياد  الوارد (3)فأصل احلديث يف الصحيح  (.أحصاها دخل اجلنة
ح وقد صرح كثري من علماء يف تعداد أمساء اهلل تعاىل احلسنى مل تص

الوزير  رمحهم اهلل بضعهها كالداودي وابن كثري وابن حجر وابنالسلف 
 وغريهم.

 بل صرح شيخ اإلسال  بأن هذه الزياد  ليست عند أهل املعرفة باحلديث

بعض  بل ذكره الوليد عن سعيد بن عبد العزيز أو عن ،×من كال  النيب 

                                                 

، قال: (9/480) البن امللقن: لبدر املنري، وا(2/473) البت تيمية: دقائق التهسريانظر  (1)
  )وليس له سند صحيح(.

 .117البقر :  (2)
(، 7392رقم: )يف الدعوات، باب هلل عز وجل مائة اسم غري واحد، ، البطاريأخرجه  (3)

 ( يف الذكر والدعاء، باب يف أمساء اهلل تعاىل وفضل من أحصاها.2677) :رقمبومسلم 
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ال يعتمد عليها يف إثبات  -واألمر كذلك -فهذه الزياد  إذا  .(1)شيوخه
، وال الصبور ،فليس الرشيد  أمساء هلل تعاىل مل ترد يف النصوص الشرعية

ألنها مل ترد بها النصوص  ،إطالقه( من أمساء اهلل علىوال البديع )
وقد ورد  ،أمساء اهلل يف هذه الزياد  ن وردت يف تعدادالشرعية، حتى وإ

 -واهلل أعلم -تعلم ومن هنا، يدا يف النصوصبديع السموات واألرض مق
يف  ءأن املبد، ليس من األمساء احلسنى لعد  الدليل فيما أعلم، وما جا

 معناه من النصوص )وهو البديع( مل يأت على هيئة االسم وإن كان يصح

 :لكون اهلل هو اخلالق البديع املبد، كما يف قوله تعاىل ،اإلخبار به عن اهلل

ومن املعلو  أن باب اإلخبار عن اهلل أوسع ، (2)چڭ  ۇ  ۇچ
 من باب األمساء.

 : وقد ذكر أبو العباس ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل أن املنتقماخلامس عشرالفرع 
رب به عن اهلل ، وإمنا هو من مجلة ما خيليس من أمساء اهلل تعاىل احلسنى

قق فيه الوصف ، فمن أفعاله جل وعال أنه ينتقم ممن وح(3)تعاىل من األفعال
: ، كما قال تعاىلى ما تقتضيه حكمته وعدله جل وعالالداعي لالنتقا  عل

 .(5)چٿ  ٹ  ٹ    ٹ  چ: وقال تعاىل، (4)چڃ  ڃچ

                                                 

 .(9/480) البن امللقن: لبدر املنري، وا(2/473) البت تيمية: دقائق التهسريانظر  (1)
 .117البقر :  (2)
 .(96/ 8) :جممو، الهتاوى (3)
 .25الزخرف:  (4)
 .22السجده:  (5)
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وال  ،وال املطاد، ،: ال جيوز تسمية اهلل تعاىل باملاكرالسادس عشرالفرع 
تشعر  ، وال بالساخر، ألنها ال دليل عليها، وألنهاوال باملستهزئ ،بالكائد

،  هي بكمال باعتبار، ونقص باعتبار، وإمنا هي من مجلة الصهات اليتبالذ 
، وتنهي عن اهلل تعاىل حال نقصها، فقوله تعاىل: فتثبت هلل تعاىل حال كماهلا

باملكر من باب اجلزاء  هذا من باب الوصف، (1)چڀ  ڀ  ڀچ

هذا من باب ، (2)چڃ  ڃ  چ  چ  چ   چچ : ، وقولهواملقابلة

گ   گ  گ            ڳ  چ : الوصف باملطادعة من باب اجلزاء واملقابلة، وقوله

، لكيد اجلزائي ال الكيد االبتدائيهذا من باب الوصف با، (3)چڳ  ڳ
، وأما الكيد ملقابلة كمال يوصف اهلل تعاىل بهألن الكيد من باب اجلزاء وا

، عنه فينزه اهلل تعاىل، بب يوجبه وال علة تقتضيه فهو نقصابتداء من غري س

السطرية من باب اجلزاء هذا وصف هلل تعاىل ب، (4)چېئ   ېئ  ېئ چ: وقوله

هذا من باب الوصف باالستهزاء ، (5)چەئ  ەئ  وئچ: ، وقولهواملقابلة
يف هذا األمر إن شاء اهلل  من باب اجلزاء واملقابلة، وسيأتي قاعد  خاصة

ية، وإمنا يراد بها التسم ، واملهم أن هذه اإلطالقات ال يراد بهاتعاىل
ا الوصف من ، وإمنا يراد بهوال يراد بها أيضا الوصف املطلق ،الوصف

                                                 

 .54آل عمران:  (1)
 .142النساء:  (2)
 .16-15الطارق:  (3)
 .79التوبة:  (4)
 .15البقر :  (5)
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، باب الصهات أوسع من باب األمساء ، واملتقرر أنباب اجلزاء واملقابلة
، أي اهلل تعاىل يصح إطالقه امسا عليهفليس كل ما صح إطالقه صهة على 

 ، ولكن ليس كلضمن صهة كمالأن كل اسم من أمسائه فإنه ال بد وأن يت
أهل السنة واجلماعة يف ، هذا ما قرره صهة من صهاته يشتق له منها امسا

 .هذا الباب، واهلل أعلم
اىل يف تسمية اهلل تعاىل واختلف أهل العلم رمحهم اهلل تع :سابع عشرفرع الال

 اهلل تعاىل احلسنى، وقال بعضهم:، فقال البعض: إنه من مجلة أمساء باملسعر
على أنه من مجلة  ، بل هو مما يطلق على اهلل تعاىل، ليس هو من األمساءال

، وقال ال ال يستلز  منه اشتقاق األمساء، وإطالق األفعأفعاله جل وعال
، لورود الدليل الدال على أنه بل هو من مجلة أمسائه جل وعال بعضهم:

ُر َعَلى َعْهِد السِّْع غال) :َأَنٍس َقاَل ، وذلك يف حديث ءمن مجلة األمسا
ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلُمَسعُِّر ) :َفَقاُلوا َيا َرُسوَل اللَِّه َسعِّْر َلَنا َفَقاَل ×َرُسوِل اللَِّه 

ٌد ِمْنُكْم َوِإنِّي َلَأْرُجو َأْن َأْلَقى َربِّي َوَلْيَس َأَح ،اْلَقاِبُض اْلَباِسُط الرَّزَّاُق
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن ) :َقاَل َأُبو ِعيَسى .(1)(َوَلا َماٍلَمٍة ِفي َدٍ  َيْطُلُبِني ِبَمْظل

يستهاد منه ثبوت هذا الرتكيب  (إن اهلل هو املسعر) :، فقوله(2) (َصِحيٌح
املسعر والقابض والباسط : )، فمن أمسائه جل وعالاالسم هلل تعاىل

                                                 

 :رقمب( يف البيو،، باب ما جاء يف التسعري، وأبو داود 1314) :رقمبالرتمذي رواه  (1)
يف التجارات، باب من كره ( 2200) :رقم هابن ماج( يف اإلجار ، باب التسعري، و3451)

 .أن يسعر
 (.1314) :رقمقال ذلك عند ذكره للحديث بالرتمذي أبو عيسى هو  (2)
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ٹ  ڤ  چ :هو كقوله تعاىل (إن اهلل هو املسعر) :والرازق( فقوله

، فمن استطرج امسا من هذا الرتكيب ،فالرتكيب واحد، (1)چڤ
، ب بالدليل الدال على هذا التهريقومنعه من هذا الرتكيب فإنه مطال

، فحيث ثبت الدليل بكونه اهلل تعاىل أنه من مجلة األمساء واحلق إن شاء
 امسا، فإننا نقول به.

 فإن قلت: وما الصهة اليت تضمنها هذا االسم؟
، ونقول فيها ما نقوله يف عامة صهاته العليا جل عريصهة التس فأقول: 

، وأن دليل على ثبوت أفعاله االختيارية، وأنه الهعال ملا يريدوعال، بل هي 
وعال املالك لكل شيء، ، وأنه جل املشيئة النافذ ، والقدر  الكاملةله 

ن ، وأمل يف حكمته وعدله الكمال املطلق، وأنه الكاواملدبر لكل شيء
، وال معقب حلكمه جل ، ال راد لقضائهكلهم وحت هيمنته وسلطانهاخللق 
هم منها ما ، فال جيوز أن يهنه الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأوعال

ا ، فيقال فيهت املضافة إىل اهلل تعاىل، ألنها من الصهايههم من تسعري العباد
 .ما يقال يف سائر صهاته جل وعال، واهلل أعلم

: لقد ذكر بعض األصحاب رمحهم اهلل تعاىل أن األفضل الثامن عشرالفرع 
أن وعللوا هذا ب ،رمضان(: )وال يقول ،(: )شهر رمضانأن يقول العبد

رمضان من مجلة أمسائه جل وعال، كذا ذكروا، ولكن احلق أن هذا ليس 
 :)رمضان( مهردا من غري قوله :، بل الصحيح أنه جيوز أن يقولبشيء

                                                 

 .107يونس:  (1)
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من صا  رمضان ) ×:سنة هذا األمر كما يف قوله بل قد ورد يف ال ،)شهر(
 :وحنن نقول: إن اسم .(1) (إميانا واحتسابا غهر له ما تقد  من ذنبه

ألن املتقرر يف القواعد عند أهل السنة  ،)رمضان( ليس من أمساء اهلل تعاىل
رمحهم اهلل تعاىل أن األمساء والصهات مبناها على التوقيف، أي على 
 ورود الدليل الشرعي الصحيح الصريح، وهذا االسم ال نعلم له دليال

لة ، وكل ما ورد يف السنة يف هذه املسأيثبت يف كونه من أمسائه جل وعال
 .و،، واهلل املوفق واهلاديفهو مما ال يصح ، بل هو موض

ادي ليس من مجلة األمساء : والصحيح أن اسم اهلالتاسع عشرالفرع 
، ولكنه يطلق على اهلل تعاىل من باب إطالق األخبار عن فعل من احلسنى

الذي  ، وهوذي يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم، فهو العاله جل وعالأف
القها على اهلل تعاىل من ، فاهلادي يصح إطيهدي من يشاء ويضل من يشاء

اهلل ، ولكن ال تطلق على اخلرب عن فعل من أفعاله جل وعال باب إطالق
، بل ائه، ألنه مل يأت دليل يهيد أنه من أمستعاىل من باب إطالق التسمية

أفعاله ال  ، واملتقرر أنه ليس كل فعل منورد الدليل بكونه من مجلة أفعاله
، وحنن األخبار أوسع من باب األمساءباب ، ألن بد وأن يشتق منه امسا

( إمنا نقوهلا من باب اخلربية عن فعل من : )واهلل هو املوفق واهلاديإن قلنا

                                                 

البطاري يف الصو ، باب من صا  رمضان إميانا واحتسابا، ويف اإلميان، باب أخرجه  (1)
يف صال  املسافرين، ( 759) :رقمبومسلم (، 38رقم: )صو  رمضان احتسابا من اإلميان، 

( يف الصو ، باب ما جاء 683باب الرتغيب يف قيا  رمضان وهو الرتاويح، والرتمذي رقم )
 .يف فضل شهر رمضان
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عل القاعد  بهذه ، واهلل املستعان، ولاال من باب التسمية، فانتبه هلذ ،أفعاله
، فباب األمساء والصهات عند أهل السنة واجلماعة الهرو، قد اتضحت

، فال جيوز أن نثبت هلل  من األبواب التوقيهية على النصرمحهم اهلل تعاىل
صحيح  يف ×، أو أثبته له رسوله ال ما أثبته اهلل لنهسه يف كتابهتعاىل منها إ

وأصل دين املسلمني أنهم يصهون اهلل ) :، قال ابن تيمية رمحه اهلل تعاىلسنته
وال  ،ومبا وصهته به رسله من غري وحريف ،مبا وصف به نهسه يف كتبه

 ،بل يثبتون له تعاىل ما أثبته لنهسه ،وال متثيل ،ومن غري تكييف ،تعطيل
وجيتنبون ما  ،ويتبعون يف ذلك أقوال رسله ،وينهون عنه ما نهاه عن نهسه

فالرسل وصهوا اهلل ) :وقال رمحه اهلل تعاىل .(1)(خالف أقوال الرسل
وه عن أن ونزه ،ونزهوه عن النقائص املناقضة للكمال ،بصهات الكمال

وأثبتوا له صهات الكمال على  ،يكون له مثل يف شيء من صهات الكمال
فمن ، فأتوا بإثبات مهصل ونهي جممل ،ونهوا عنه التمثيل ،وجه التهصيل

ومن جعلها مثل صهات  ،عنه ما أثبته لنهسه من الصهات كان معطال ىهن
وقال  .(2)(واملمثل يعبد صنما ،واملعطل يعبد عدما ،املطلوقني كان ممثال

والذي اتهقت عليه الرسل وأتباعهم ما جاء به القرآن والتورا  من ) :أيضا
فال متثل صهاته  ،وأنه ليس كمثله شيء ،أن اهلل موصوف بصهات الكمال

وال يدخل يف  ،بصهات املطلوقني مع إثبات ما أثبته لنهسه من الصهات

                                                 

 .(4/405) :اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية (1)
 .(4/406) :اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية (2)
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وقال رمحه اهلل  .(1) (خيرج منها ما هو داخل فيها صهاته ما ليس منها وال
ثبات ما أثبته من الصهات وقد علم أن طريقة سلف األمة وأمتها إ) :تعاىل

وكذلك ينهون  ،وال تعطيل ،ومن غري وحريف ،وال متثيل ،كييفنمن غري 
عنه ما نهاه عن نهسه مع إثبات ما أثبته من الصهات من غري إحلاد: ال يف 

يف أمسائه وآياته كما  الذين يلحدونن اهلل تعاىل ذ  إف ،وال يف آياته ،ائهمسأ

  ڇڃ  چ  چ  چ   چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ: قال تعاىل

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ وقال تعاىل: ، (2)چڇ  ڇ  ڇ         ڍ

وقال  .(4) (3) (چڇ  ڇ  ڇ  ڇڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڄڦ
 ،َه ِبَما َوَصَف ِبِه َنْهَسُهَأنَُّهْم َيِصُهوَن اللََّبْل َمْذَهُب السََّلِف ) :رمحه اهلل تعاىل

ْيِر َتْكِييٍف َوَلا َوِمْن َغ ،َوَلا َتْعِطيٍل ،َوَما َوَصَهُه ِبِه َرُسوُلُه ِمْن َغْيِر َتْحِريٍف
اِتِه َوَلا ُيَمثُِّلوَن ِصَه ،َفَلا َيْنُهوَن َعْنُه َما َأْثَبَتُه ِلَنْهِسِه ِمْن الصَِّهاِت ،َتْمِثيٍل

 ،َواْلُمَشبُِّه ُمَمثٌِّل ،اْلُمَعطُِّل َيْعُبُد َعَدًماَو ،َفالنَّاِفي ُمَعطٌِّل ،ِبِصَهاِت اْلَمْطُلوِقنَي
 ،َوَتْنِزيٌه ِبَلا َتْعِطيٍل ،َوَمْذَهُب السََّلِف إْثَباٌت ِبَلا َتْمِثيٍل ،اْلُمَمثُِّل َيْعُبُد َصَنًماَو

َوَقْوُله:  ،َذا َردٌّ َعَلى اْلُمَمثَِّلِةَوَه،(5)چٺ  ٿ        ٿ چَكَما َقاَل َتَعاَلى: 

                                                 

 .(4/432)نهس املصدر السابق:  (1)
 .180األعراف:  (2)
 .40فصلت:  (3)
 .7ص: التدمرية: وحقيق اإلثبات لألمساء والصهات وحقيقة اجلمع بني القدر والشر،  (4)
 .11الشورى:  (5)
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 :وقال رمحه اهلل تعاىل .(2)(َردٌّ َعَلى اْلُمَعطَِّلِة، (1)چٿ     ٹ  ٹچ 
، فالذي اتهق عليه سلف األمة وأئمتها أن يوصف اهلل مبا وصف به نهسه)

وال  ،ومن غري تكييف ،وال تعطيل ،ومبا وصهه به رسوله من غري وحريف
فإنه قد علم بالشر، مع العقل أن اهلل تعاىل ليس كمثله شيء ال يف  ،متثيل
 والنقول عن أبي العباس رمحه اهلل .(3)(وال يف أفعاله ،وال يف صهاته ،ذاته

، ومبا قرره أبو العباس هنا قد قال عامة أهل تعاىل يف هذه املسألة كثري  جدا
ق سلف األمة وأئمتها أن باب إثبات األمساء السنة واجلماعة، فقد اته

والشهوات والرغبات وخلجات األهواء   والصهات ليس بابا مهتوحا أما
وال أما  والنقوالت العاطلة،  ،، وال مهتوحا أما  املرويات الواهيةالنهوس

قيهي على آية من ، بل هو باب تواألذواق والكشهات والرؤى واألحال 
، قال الزهري رمحه ×نة صحيحة من سنن املصطهي ، أو سكتاب اهلل تعاىل

، أمروا غ، وعلينا التسليم، وعلى الرسول البال: )من اهلل الرسالةاهلل تعاىل
: وقال اإلما  أمحد رمحه اهلل تعاىل .(4)(كما جاءت× أحاديث رسول اهلل 

وقال نعيم بن  .(5)وال يوصف اهلل تعاىل بشيء أكثر مما وصف به نهسه()

                                                 

 .11الشورى:  (1)
 .(4/406) :اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية (2)
 .9: ـشرح العقيد  األصههانية ص (3)
، (5/346) :، والذهيب يف السري(3/369) :رواه أبو نعيم يف احلليةهذا قول الزهري  (4)
 .(2/42) :النووي يف شرح مسلمو
البن  ملعة االعتقاد، و127: ـرواية أبي بكر اخلالل صألمحد بن حنبل العقيد   انظر (5)

 .7: ـص قدامة
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، ومن أنكر ما : )من شبه اهلل بشيء من خلقه كهراهلل تعاىل محاد رمحه
 .(1)وصف اهلل به نهسه كهر، وليس فيما وصف اهلل به نهسه ورسوله تشبيه(

ومبا جاء عن اهلل على مراد اهلل،  ،آمنت باهلل: )وقال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
 .(2) ومبا جاء عن رسول اهلل، على مراد رسول اهلل( ،وآمنت برسول اهلل

وقد ذكر الاللكائي رمحه اهلل تعاىل طرفا كبريا من أخبارهم وأقواهلم يف هذه 
 .(3)املسألة

أن السلف رمحهم اهلل تعاىل متهقون على أن باب األمساء  :واخلالصة 
، حلديثمن األبواب التوقيهية على الدليل، ال نتجاوز القرآن واوالصهات 

، فال بد ك اآلن أصل مهم جدا يف هذا البابفهذه القاعد  اليت نقررها ل
 ، واهلل ربنا أعلى وأعلم.، وتذكري النهس بهاوالتنبيه عليها ،من فهمها

 :القاعدة الرابعة والثالثون 

 لضد(ا فالواجب فيه النفي وإثبات كمال  )كل ما ورد يف النصوص نفيه عن اهلل تعاىل

التوفيق: اعلم رمحك اهلل تعاىل أن أهل  السنة رمحهم اهلل تعاىل  أقول وباهلل
، متهقون على أن ما نهاه اهلل تعاىل عن نهسه فإنه جل وعال مل ينهه نهيا حمضا

، بل مل ينهه جل وعال إال ألنه متصف بكمال أي نهيا ال يتضمن ثبوتا
 ضده، فما نهاه اهلل تعاىل عن نهسه فالواجب علينا فيه أمران:

                                                 

 .2/532شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة  (1)
 .7: ـملعة االعتقاد صعزاه له ابن قدامة يف كتابه:  (2)
 .(3/587)شرح أصول أهل السنة:  (3)
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، وما أخرب ، ألن نهيها مما أخرب به الدليلأن ننهي هذه الصهة املنهية :األول 
الدليل فالواجب على التصديق به، فكما أننا صدقناه فيما أخرب به من 
إثبات الصهات، فكذلك جيب علينا أن نصدقه فيما أخرب به من نهي بعض 

ضتها ال الصهات، فأخبار الشار، فرض على اجلميع تصديقها، وعد  معار
وال  ،وال بذوق ،وال بعقل ،وال خبرافة ،وال بقاعد  ،وال مبذهب ،برأي

وال مبوروثات  ،وال بالعادات والتقاليد ،وال باألحال  والرؤى ،مبكاشهة
أثبته النص فالواجب علينا اآلباء واألجداد املعارضة ملا جاء به الشر،، فما 

 ل نقف عند النهي فقط؟، وما نهاه النص فالواجب علينا نهيه، وهإثباته
، وهو الواجب الثاني: وهو بل ال بد أن نتعداه إىل ما بعده ،ال اجلواب:

إثبات كمال ضد الصهة املنهية، فانظر إىل الصهة املنهية فانهها، وانظر إىل 
الصهة اليت تضادها فأثبتها، وذلك حتى ال يكون نهيك من النهي احملض، 

اهلل تعاىل ال يوصف بالنهي وقد أمجع أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل على أن 
ي ، بل ال يوصف اهلل تعاىل إال بالنهضمن ثبوتااحملض، أي النهي الذي ال يت

 ، وباملثال يتضح ما نريد إثباته لك هنا:الذي يتضمن ثبوتا

ڳ  ڳ   چ: وقال، (1)چجح  مح  جخ  حخچ :قال تعاىل :األول

 ، فما الواجب عليك فيها؟فالصهة املنهية هنا صهة الظلم، (2)چڳ
 الواجب علي فيها أمران: :اجلواب

                                                 

 .46فصلت:  (1)
 .49الكهف:  (2)



 

 652 
 

وال أسكت، بل أقرن  ،اهلل ال يظلم(: )األول: أن أنهي هذه الصهة فأقول 
، وضد الظلم العدل، إثبات كمال ضد الظلم مباشر  بالواجب الثاني وهو:

هذا هو  (ال يظلم)فقولك:  ،(: )اهلل ال يظلم، لكمال عدله جل وعالفأقول
 .(، هو الواجب الثانيلكمال عدله)، وقولك: الواجب األول

ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ :: قال تعاىلنيالثا

فهنا صهة منهية، وهي صهة اللغوب، وهو العجز ، (1)چڃ  ڃ   چ  چ
 ؟، فما الواجب عليك فيهاواإلعياء والتعب والضعف

 :الواجب علي فيها أمران تقول: 
اهلل تعاىل ال : )، فأقولاهلل تعاىل ما نهاه عن نهسه هنا : أن أنهي عنأوال 

: التعب وال اإلعياء وال العجز وال الضعف( أي ال يصيبه يصيبه
 وهل هذا كاف؟  ،اللغوب()

 إثبات ضد اللغوب. ، وهو:ل ال بد أن أقرنه بالواجب الثاني، بال اجلواب:
 فما الصهة اليت هي ضد اللغوب؟

اهلل تعاىل ال يصيبه اللغوب : )، فأقول: هي كمال القدر  والقو اجلواب 
ة وهنا أكون قد حققت مذهب أهل السن ،وقوته جل وعال(لكمال قدرته 

 .رمحهم اهلل تعاىل يف هذا النهي

، (2)چھ  ھ  ھ  ے  ے  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ :: قال تعاىلالثالث
دمات ، واملراد بالسنة أي مقفهنا صهتان منهيتان، وهما صهة النو  والسنة

                                                 

 .38ق:  (1)
 .255البقر :  (2)
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اه فالواجب عليك أن تنهي ما نه، اهلل تعاىل ال تأخذه سنة وال نو ، فالنو 
 :صهة النو  والسنة، فتقول اهلل تعاىل عن نهسه يف القرآن، وهو هنا قد نهى

 وال تقف عند هذا احلد، بل ال بد أن ،اهلل تعاىل ال تأخذه سنة وال نو ()
: أن تثبت هلل تعاىل كمال ضد الصهة تتعداه إىل وحقيق الواجب الثاني، وهو

اهلل تعاىل ال تأخذه : )ال احليا  وكمال القيومية، فتقولاملنهية، وهو هنا كم
وبهذا تكون قد  ،سنة وال نو  لكمال حياته وكمال قيوميته جل وعال(

 .ققت مذهب أهل السنة يف هذا النهي، واهلل أعلمح

فهنا نهيان عن الرب تعاىل، ، (1)چڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄچ: قال تعاىل :الرابع
، وما ذلك إال واجب نهيهما عنه جل وعال، فالوهما نهي الزوجة والولد

و الغين بذاته جل وعال عن كل أحد، وهذا لكماله تعاىل عن كل أحد، فه
 . هو الواجب يف النهي

فاهلل تعاىل هنا ، (2)چى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ     چ: قال تعاىل: اخلامس
، وما هذا  إرسال رسول يبني هلم ما حيذرونينهي عن نهسه أن يعذ قوما بال

وعلى ذلك فقس واهلل رمحته بعباده وكمال عدله جل وعال، إال لكمال 
 .أعلى وأعلم

 القاعدة اخلامسة والثالثون

 ما مل يأت فيه دليل خبصوصه فإننا ال نثبت لفظه وال ننفيه ونستفصل )

 , وإن أريد به الباطل رددناه(يف معناه, فإن أريد به احلق قبلناه

                                                 

 .3اجلن: (1)
 .15اإلسراء:  (2)
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وإياك أن املبتدعة يف هذا الباب قد تكلموا بألهاظ ال اعلم رمحنا اهلل  
وال يف كال  السلف الصاحل،  ،وال يف السنة ،وجود هلا بلهظها يف القرآن

وذلك كلهظ اجلهة واحليز واجلسم واملكان، وبنوا على هذه األلهاظ 
معتقداتهم يف أمساء اهلل وصهاته، فحرفوا الكلم عن مواضعه بسبب 

لهاظ، فيقول األشاعر  مثاًل لو أثبتنا له العلو هروبهم من هذه األ
ويقول  جهة وهي ممتنعة على اهلل تعاىل، الستلز  ذلك أن يكون يف

لو أثبتنا الصهات هلل تعاىل الستلز  وصهه باجلسمية،  :املعتزلي مثاًل
فلما كثر جداهلم بهذه األلهاظ على عوا   ،وهي ممتنعة على اهلل تعاىل

، فنظروا إىل ألهاظها بنظر  :سنة إليها بنظريناملسلمني نظر أهل ال
إن هذه األلهاظ اليت مل يرد هلا دليل  :، فقالواونظروا إىل معانيها بنظر 
، وال عن سلف هذه األمة، هذه وال من السنة ،خبصوصها ال من القرآن
، فأما ذهب يف معانيهاوم ،، مذهب يف ألهاظهااأللهاظ لنا فيها مذهبان

فال نتكلم بها نهيًا وال إثباتًا، أي ال مذهبنا يف ألهاظها فإننا نتوقف فيها 
ليس يف  :اهلل يف جهة، وال نقول :، فال نقولنثبت ألهاظها وال ننهيها

، ليس له جسم :، وال نقولاهلل له جسم :، وكذلك ال نقولجهة
ال  ، وكذلكليس يف حيز :وال نقول ،اهلل يف حيز :وكذلك ال نقول

شيئًا من ، فال نثبت ليس اهلل يف مكان :اهلل يف مكان وال نقول :نقول
 ، وذلك ألنه مل يرد يف القرآن وال يف السنة وال يفهذه األلهاظ و ال ننهيه

، وما مل يرد إثباته وال نهيه يف القرآن كال  السلف ال نهيه وال إثباته
، فهذا بالنسبة هق ألحٍد أن يثبته أو ينهيوالسنة وكال  السلف فال ح
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 ألهاظها نتوقف يف :ذهب أهل السنة يف ألهاظها وأعيده خمتصرًا فأقولمل
النسبة ، فهذا بفال نثبتها وال ننهيها، ومنسك ألسنتنا عن اخلوض فيها

، فقبل أن أبني لك مذهب ملعتقدنا يف هذه األلهاظ، وأما بالنسبة ملعانيها
جدًا لههم حقيقة هذه  همةأهل السنة فيها أحب أن أقد  لك مقدمة م

  :، وهي كما يلياأللهاظ
واملكان  ،فاجلهة هلا معاٍن ،أعلم رمحنا اهلل وإياك أن هذه األلهاظ هلا معاٍن

واحليز له معاٍن، وهذه املعاني اليت وحملها  ،واجلسم له معاٍن ،له معاٍن
،  حقًا حمضًا لتقبل مطلقًاهذه األلهاظ ليست باطاًل حمضًا لرتد مطلقًا وال

د السلف رمحهم اهلل تعاىل أن ما ، وقد تقرر عنبل فيها حق وباطل
 ،، فال يردونه مطلقًا ألن فيه حقًافإنه لهظ جمملحتمل احلق والباطل ا

ال  ألن فيه باطاًل والباطل ال يقبل، إذن واحلق ال يرد وال يقبلونه مطلقًا
 ، وال ميكن ذلك إالاني من باطلهابد من أن يتميز حق هذه املع

، ، واملراد به طلب التهصيل من املتكلم بهذه األلهاظباالستهصال
ستهصال يزول اإلشكال ويتضح املقال، فإذا بني املعنى احلق فإنه فباال
، وإذا قصد املعنى الباطل فإنه يرد، وهذا شأن مجيع األلهاظ ااجمملة ،يقبل

، فإن الضالل يف كثري ه توزن هذه األلهاظوهذا هو امليزان احلق الذي ب
ااجمملة اليت وحتمل حقًا من األبواب إمنا حصل بسبب هذه األلهاظ 

، ولكن على مذهب أهل السنة رفع اهلل نزهلم يف الهردوس وباطاًل
دل واإلنصاف مع ، بل هو الععلى فال ضالل وال حري  وال شكوكاأل

ي حٍق اهلل تعاىل يعطون كل ذ ، فأهل السنة رمحهماملوافق واملطالف
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، حتى يتضح لك األمر أكثر حقه، ويرمحون اخللق ويقولون احلق
قرره أهل السنة رمحهم اهلل أضرب لك بعض األمثلة هي غالب ما ي

 :، فأقول وباهلل التوفيقتعاىل
، ونظر من ، نظر من ناحية لهظهااجلهة، ألهل السنة فيها نظران :منها

ثبتونه وال ينهونه، وال ، فأما لهظها فيتوقهون فيه فال يناحية معناها
اهلل ليس يف جهة،  :وال يقولون ،اهلل يف جهة :يتكلمون به، فال يقولون

وأما معناها فيستهصلون فيه، فإن كان املتكلم بها يريد جهة سهل فهذا 
، وإن كان نقص واهلل تعاىل منزه عن كل نقٍصألن السهل  ،ممتنع باطل

ألن اهلل تعاىل ال  ،نع باطل أيضًايريد جهة علو حميطة باهلل تعاىل فهذا ممت
، وإن كان يريد جهة علو غري به شيء لعظمته وكربه جل وعال حييط

حميطة باهلل تعاىل على ما يليق جبالله وعظمته فهذا حق وصدق وبه 
، كما نطقت بذلك اهلل يف العلو املطلق  :جاءت األدلة ولكن نقول

  .والسنة، وهذا واضح واتر  املتنوعة من الكتابالنصوص الكثري  املت
، ونظر من ، نظر من ناحية لهظهاملكان، فإن ألهل السنة فيه نظران :ومنها

، فأما لهظه فيتوقهون فيه فال يثبتونه وال ينهونه، أي ال ناحية معناه
، ألنه لهظ مل يرد انليس اهلل يف مك :، وال يقولوناهلل يف مكان :يقولون

، وأما معناه فإنهم يستهصلون إثباتهيف الكتاب وال يف السنة نهيه وال 
ن السهل أل ،، فإن كان املتكلم به يقصد مكان سهٍل فهذا ممتنع باطلفيه

، وإن كان يقصد مكان علٍو حميط باهلل تعاىل نقص واهلل منزه عن النقص
، ألن اهلل تعاىل ال حييط به شيء ،فهو باطل ممتنع على اهلل كل االمتنا،
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و غري حميط على ما يليق جبالله وعظمته وإن كان يقصد به مكان عل
ولكن ال نطلق عليه لهظ املكان  ،فهذا حق وصدق جيب إثباته هلل تعاىل

اهلل مستٍو على العرش استواًء يليق جبالله وعظمته، وال  :وإمنا نقول
واء على النصوص وحريهًا نغرت باأللهاظ ااجمملة اليت بها  يدخل أهل األه

 .وتعطياًل
، م اهلل تعاىل يف هذا اللهظ نظرين، فإن ألهل السنة رمحهاجلسم :ومنها

، فأما من ناحية لهظه فإنهم ، ونظر من ناحية معناهنظر من ناحية لهظه
، وال اهلل له جسم :يتوقهون فيه فال يثبتونه وال ينهونه، أي ال يقولون

وال يتكلمون به نهيًا أو ، فاللهظ يتوقهون فيه يس هلل جسمل :يقولون
، وأما معناه فإنهم يستهصلون فيه، فإن كان املتكلم بهذا اللهظ إثباتًا

يقصد اجلسم املعهود يف حقنا من كونه أجزاء وأبعاض يهتقر بعضها إىل 
، باطل ممتنع على اهلل كل االمتنا،، وهو مذهب املمثلة، فهذا بعض

ٺ  چ : ، وقد قال سبحانهقدون أن صهات اهلل تعاىل كصهاتناالذين يعت

ال جيوز إضافته إىل اهلل جل فهذا املعنى باطل  ،(1)چٿ  ٿ      
، وأما إن كان املتكلم به يقصد الذات اإلهلية الكاملة من كل وجه وعال

املوصوفة بصهات الكمال واجلمال واملنعوتة بنعوت اجلالل على ما 
، ، ولكن ال نقول هذا جسمفهذا حق ال ريب فيه ل وعاليليق باهلل ج

                                                 

 .11الشورى:  (1)



 

 658 
 

اهلل له ذات وصهات، كما بذلك أهل السنة واجلماعة رحم  :وإمنا نقول
 .اهلل أمواتهم وثبت أحيائهم

، هلم فيه فع اهلل قدرهم يف الدنيا واآلخر ، فإن أهل السنة راحليز :ومنها
ونظر من ناحية معناه، فأما من ناحية لهظه  ،نظر من ناحية لهظه :نظران
، أي  نتكلم به نهيًا وال إثباتًاوال نتوقف فيه، فال نثبته وال ننهيه :فقالوا

، وأما معناه فإنهم ليس اهلل يف حيز :اهلل يف حيز، وال نقول :ال نقول
 تعاىل حيوز األشياء يستهصلون فيه فإن كان املتكلم به يقصد أن اهلل

األشياء داخلة يف ، أي أن تنع كل االمتنا،، فهذا باطل ممأوهي وحوزه
، فهذا  داخل يف األشياء حالٌّ فيهاوعال، أو أنه جل ذات اهلل تعاىل

وهو مذهب أهل احللول واالوحاد  ،الضالل بعينه والتعطيل بعروقه
 داخل يف األشياء وهي داخلة الذين يقولون ـ لعنهم اهلل ـ إن اهلل تعاىل

ه وهذا املذهب كهر بال شك، ألن ،، هو حال فيها وهي حالة فيهفيه
ا إن كان املتكلم به يقصد أن اهلل ، وأممهٍض إىل تعطيل اخلالق جل وعال

تعاىل منحاز عن املطلوقات مبعنى منهصل عنها كل االنهصال فليس فيه 
وهو الذي جيب  ،شيء منها وليس فيها شيء منه فهذا حق وصدق

ولكن نقول مبا قال أهل السنة أن اهلل تعاىل فوق السموات  ،اعتقاده
، وليس فيهم همبائن من خلقه ليس فيه شيء من ،مستٍو على عرشه

لهظ اجلهة ، وبهذا قد وحرر احلق هذه األلهاظ األربعة أعين شيء منه
، تضح ذلك األمر إن شاء اهلل تعاىل، وبه يواملكان واحليز واجلسم

مذهبنا يف اإلثبات إثبات ما أثبته اهلل لنهسه  :فأقول :وأعيده لك ملطصًا
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وال  ،وال وحريف ،متثيل يف سنته إثباتًا بال ×أو أثبته له رسوله  ،يف كتابه
أو نهاه  ،ومذهبنا يف النهي نهي ما نهاه اهلل عن نهسه ،وال تكييف ،تعطيل

ومذهبنا فيما مل يرد فيه يف سنته مع اعتقاد كمال الضد، × عنه رسوله 
ومن  ،دليل خبصوصه أننا من ناحية لهظه نتوقف فيه فال نثبته وال ننهيه

واهلل ربنا  ،ناحية معناه فإننا نستهصل فيه فإن أريد به الباطل رددناه
تضح لك حبول اهلل وقوته وأستغهر اهلل ، ولعل األمر قد اأعلى وأعلم

 .تعاىل وأتوب عليه
 القاعدة السادسة والثالثون  

 أهل السنة واجلماعة يثبتون األمساء والصفات هلل تعاىل إثباتا )

 هون اهلل عن مماثلة خلقه تنزيها بال تعطيل(بال متثيل وينز

: أي من األمور املعينة على فهم منهج أهل السنة يف باب األمساء أقول
وقد خالههم يف  ،والصهات أن تعرف منهج املطالهني هلم يف هذا الباب

 .املمثلة واملعطلة هذا الباب طائهتان:
والصهات ولكن على وجٍه : حنن نثبت هلل األمساء فأما املمثلة فقالوا 

، فأما احلق فهو ، وهذا املذهب فيه حق وباطلمياثل صهات املطلوقات
إثباتهم لألمساء والصهات، والباطل هو اعتقادهم مماثلتها لصهات 

 .املطلوقات
تنزيهًا ننهي  اهلل تعاىل عن مماثلة املطلوقات : حنن ننزهوأما املعطلة فقالوا 

املذهب أيضًا فيه حق وباطل، فأما احلق ، وهذا معه األمساء والصهات
والباطل هو نهي األمساء  : ننزه اهلل عن مماثلة املطلوقات،فهو قوهلم
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: لو مجعت احلقني للذين مع  والصهات، وأقول لك بارك اهلل فيك
واجلماعة يف باب األمساء هاتني الطائهتني لصارا هما مذهب أهل السنة 

إثبات األمساء والصهات،  :هووالصهات، فاحلق الذي مع املمثلة 
، فتكون تنزيه اهلل عن مماثلة املطلوقات :واحلق الذي مع املعطلة هو

هه عن مماثلة وننز ،: نثبت هلل األمساء والصهاتصياغته هكذا
، فهم أحق ، ولعلك بهذا قد تصورت مذهبهم يف هذا الباباملطلوقات

إن أهل التمثيل ونزيدك إيضاحًا ونقول:  باحلق، وغريهم أحق بالباطل،
وتركوا األخذ باألدلة اليت تنهي مماثلة  ،أخذوا باألدلة اليت تثبت الصهات

باألدلة اليت تنهي  خذوااهلل باملطلوقات، وأهل التعطيل عكسوا األمر فأ
وتركوا األخذ باألدلة اليت تثبت الصهات، فكاًل  ،مماثلة اهلل للمطلوقات

، وأما أهل السنة اآلخر  أخذ بطرف من األدلة وتركمن الطائهتني
ألدلة اليت تثبت ، فأخذوا با تعاىل فإنهم أخذوا بكل األدلةرمحهم اهلل

، وأخذوا باألدلة اليت الصهات، فأثبتوا هلل األمساء واألمساء والصهات
هم أسعد مبوافقة النصوص ، فاهلل للمطلوقات فقالوا مبدلوهلا تنهي مماثلة

ختص بها أهل السنة ة، وهي اليت امن غريهم، وهذه هي املتابعة املطلق
وأما غريهم من الطوائف فإمنا عندهم مطلق املتابعة  ،رمحهم اهلل تعاىل

، وإن شئت أن نعرب عن مذهب أهل السنة يف األمساء بعضها أي
والصهات بعبار  أخرى فيها جمانبة لكال املذهبني الضالني فنقول: إثباتنا 

 ،، فاألول رد على أهل التمثيلوتنزيهنا ال تعطيل فيه ،ال متثيل فيه
والثاني رد على أهل التعطيل، وإن شئت أن تعرب مبا هو خري من ذلك 
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ٿ     ٹ     ٿٺ  ٿ        ٿچ : اخلربية املطلقة فعليك بقوله تعاىل

فإنه على وجازته يغين عن  ،فهو خري الكال  على اإلطالق، (1)چٹ

رد على أهل  چٺ  ٿ        ٿچ  :فقوله تعاىل ،هذه التطويالت

ى أهل التعطيل. رد عل چٿ     ٹ  ٹچ :، وقوله تعاىلالتمثيل
 .واهلل تعاىل أعلى وأعلم

 القاعدة السابعة والثالثون 

 (الثبوتية تنقسم إىل ذاتية وفعليةصفات اهلل تعاىل ) 

اعلم رفع اهلل نزلك يف الدنيا واآلخر  أن أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل قد 
 تعاىل إىل قسمني:قسموا صهات اهلل 

 .صهات ذاتية -
، وفرقوا بينهما بقوهلم: كل صهة مالزمة للذات ال وصهات فعليه -

تنهك عنها أزاًل وأبدًا فهي صهة ذات، ومسوها صهة ذات ملالزمتها 
 ،والسمع ،والقو  ،والعلم ،وذلك كاحليا  ،للذات وعد  انهكاكها عنها

فكل هذه  ،وحنو ذلك والعني ،واليدين ،والوجه ،والقدر  ،والبصر
، هكاكها عنه جل وعالالصهات صهات ذات ألنها ال يتصور أصاًل ان

، أي هي متعلقة باملشيئة فهي اليت يهعلها متى شاءوأما الصهات الهعلية 
نها متعلقة باملشيئة فأل ،ومتى ما شاء مل يهعلها ،فمتى ما شاء فعلها

، ألن فعله جل وعال راجع إىل مشيئته، على ما يقتضيه مسيت فعلية

                                                 

 .11الشورى:  (1)
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والنزول إىل  ،والرضا ،،  والهرح، وذلك كالغضبعلمه وحكمته
ك صهة االستواء فإنها صهة ، وكذللسماء الدنيا يف ثلث الليل اآلخرا

، وقد جيتمع يف صهة واحد  وحنو ذلك فهذه الصهات كلها فعلية، فعلية
، فإنها ، وفعلية باعتبار، كصهة الكال ة باعتباراألمران مجيعًا فتكون ذاتي

وصوفًا بالكال  على ما مباعتبار أصلها صهة ذات أي مل يزل اهلل تعاىل 
، ولذلك عتبار آحاد الكال  فإنها صهة فعليليق جبالله وعظمته، وأما با

ن : إ، ورفع درجاتهم يف اجلنةالسنة أعال اهلل قدرهم يف الدنياقال أهل 
حادث اآلحاد، فبالنظر إىل أصل الكال  فهو  ،عاىل قديم النو،كال  اهلل ت
 صهة فعل، وهذا هو الهرق املشهور،وبالنظر إىل آحاده فهو  ،صهة ذات

ه ، وأعيدنهًا بني صهات الذات وصهات الهعلأعين الهرق الذي ذكرته آ
، وكل صهة تهعل خمتصرًا فأقول: كل صهة مالزمة فهي صهة ذات

 .. واهلل أعلمعلباملشيئة فهي صهة ف
وهناك فرق آخر وهو قوهلم: كل صهة ال يصح اتصاف اهلل بنقيضها  

 ،فهي صهة ذات، وكل صهة يصح اتصاف اهلل بنقيضها فصهة فعل
، فإن كان لهرق أن تعرف الصهة وتعرف نقيضهاومبنى فهم هذا ا

وإن كان يتصف اهلل به فهي  ،نقيضها ال يتصف اهلل به فهي صهة ذات
 أضرب لك بعض األمثلة فأقول:و ،صهة فعل

 : صهة احليا ، هل هي صهة ذات أ  فعل؟منها
أقول: أعرف أواًل نقيض احليا  فما هو؟ بالطبع ستقول: املوت، فهل  

 ،احليا  صهة ذات : ال، إذنيصح اتصاف اهلل باملوت؟ بالطبع ستقول
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وكل صهة ال يصح  ،ألن نقيضها وهو املوت ال جيوز على اهلل تعاىل
 اهلل بنقيضها فصهة ذات.  اتصاف

 : العلم، هل هو من صهات الذات أ  الهعل؟ومنها
: ، بالطبع ستقولل: البد أواًل أن تعرف نقيض العلم، فما هو نقيضهأقو 

: ال، : فهل يصح أن يوصف اهلل باجلهل؟ بالطبع ستقولاجلهل، فأقول
على ، وهو ال جيوز ألن نقيضها اجلهل ،: إذًا فالعلم صهة ذاتفأقول
 ، وكل صهة ال يصح اتصاف اهلل تعاىل بنقيضها فصهة ذات.تعاىل
 ، هل هو من صهات الذات أن الهعل؟العلو: ومنها

، فما هو نقيضه؟ بالطبع ستقول: : البد أواًل أن تعرف نقيض العلوأقول 
فأقول: وهل يصح أن يوصف اهلل بالسهل؟ فستقول:  ،السهل :نقيضه

يضه السهل وال يصح اتصاف ذات ألن نقال، فأقول: إذًا فالعلو صهة 
 ، وكل صهة ال يصح اتصاف اهلل بنقيضها فصهة ذات.اهلل به
: البد : صهة السمع، هل هي من صهات الذات أ  الهعل؟ أقولومنها

 ، فما نقيضه؟ أواًل أن تعرف نقيض السمع
فستقول: نقيض السمع الصمم، فأقول: وهل يصح أن يوصف اهلل 

صهة ذات ألن نقيضه  : فالسمع إذن، فأقول: الولبالصمم؟ بالطبع ستق
الصمم وال يصح اتصاف اهلل به، وكل صهة ال يصح اتصاف اهلل 

 بنقيضها فصهة ذات. 
 ، هل هي من صهات الذات أ  الهعل؟: البصرومنها
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: البد أواًل أن تعرف نقيض البصر، فما هو نقيض البصر؟ فأقول 
يصح وصف اهلل تعاىل ، فأقول: هل فستقول: نقيض البصر العمى

فالبصر إذًا صهة ذات ألن اهلل تعاىل ال  ، فأقول:البالعمى؟ بالطبع 
وكل صهة ال يصح اتصاف اهلل بنقيضها فهي  ،يصح اتصافه بنقيضها

 صهة ذات.
 : الغضب، هل هو من صهات الذات أ  الهعل؟ومنها

البد  أن تعرف أواًل ما نقيض صهة الغضب؟ فستقول: نقيضها  :فأقول 
فأقول: وهل يصح اتصاف اهلل بالرضا؟ فستقول: نعم، قال  ،الرضا

فأقول: فالغضب إذًا من صهات ، (1)چمت  ىت  يت  جث  مثچ :تعاىل
، وكل صهة يصح ضها الرضا وهو من صهاته جل وعال الهعل ألن نقي

وأقول: لو عكست األمر وقلت:  اتصاف اهلل بنقيضها فهي صهة فعل،
والرضا أيضًا من صهات األفعال ألن اهلل يصح أن يتصف بنقيضها 

 وهو الغضب. 
، هل هي من لسماء الدنيا يف ثلث الليل اآلخرومنها: صهة النزول إىل ا

 صهات الذات أ  الهعل؟
أقول: البد أواًل أن تعرف ما نقيضها؟ فستقول: نقيضها عد  النزول،  

 ،اىل ليس موصوفًا بالنزول أزاًل وأبدًا بل يف وقت دون وقتواهلل تع
فحيث صح اتصاف اهلل تعاىل بنقيضها فتكون صهة فعل ألن كل صهة 

 يصح اتصاف اهلل بنقيضها فهي من صهات األفعال. 
                                                 

 .119املائد :  (1)
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؟ وكأني بك ، هل هي من صهات الذات أ  الهعل: صهة االنتقا ومنها
وبناًء عليه  ،هذه القاعد  : بل هي من صهات الهعل خترجيًا علىتقول

الصهات الذاتية والصهات  يتحرر عندنا هذان الهرقان الصحيحان بني
 : الهعلية، وهما باختصار

اليت ال تنهك عنها أن صهات الذات هي الصهات املالزمة للذات  :ألولا
 .وصهات الهعل  هي اليت تتعلق باملشيئة أزاًل وأبدًا،

وكل  ،صهة ذات اهلل بنقيضها فهي صهة ال يصح اتصافأن كل  :الثاني
 .يضها فهي صهة فعل. واهلل أعلى وأعلمصهة يصح اتصاف اهلل بنق

  :القاعدة الثامنة والثالثون

 ) أمساء اهلل تعاىل أعالم ونعوت (

: اعلم يرمحك اهلل تعاىل أن كل أسم من أمساء اهلل تعاىل فإنه أقول
مال على اجلالل واجليتضمن صهة من صهات الكمال ونعتًا من نعوت 

ؤمن باالسم علمًا على ، فيجب عليك أن تالوجه الالئق به جل وعال
، ولذلك فكل ًا بالصهة اليت تضمنها ذلك االسم، وتؤمن أيضاهلل تعاىل

ومن حسنها تضمنها لصهات الكمال،  ،أمسائه جل وعال حسنى
 والعز  صهته، والقوي ،والقدر  صهته، والعزيز امسه ،فالقدير امسه

 ،والسمع صهته، والبصري امسه ،والقو  صهته، والسميع امسه ،امسه
واجلربوت  ،والعلو صهته، واجلبار امسه ،والبصر صهته، والعلي امسه

والعظمة صهته،  ،والكرب صهته، والعظيم امسه ،والكبري امسه ،صهته
والقداسة صهته،  ،وامِلْلُك صهته، والقدوس امسه ،واملِلُك امسه
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واملغهر  صهته، والرمحن  ،واهليمنة صهته، والغهور امسه ،هواملهيمن امس
والسالمة من كل عيب  ،والرمحة صهته، والسال  امسه ،والرحيم امسه

، ، والكربياء صهتهونقص على وجه اإلطالق هي  صهته، واملتكرب امسه
والتصوير الذي هو  ،وفعل اخللق صهته، واملصور امسه ،واخلالق امسه

واحلكمة صهته،  ،التشكيل صهته، واحلكيم امسهالتكوين واخللق و
واحليا  صهته، والقيو   ،والعلم صهته، واحلي امسه ،والعليم امسه

، وعال القائم بنهسه، والقائم بغريهوالقيومية صهته، فهو جل  ،امسه
واحلهظ صهته،  ،والرقابة صهته، واحلهيظ امسه ،والرقيب امسه
يف سائر أمسائه جل وعال، والصمدية صهته، وهكذا  ،والصمد امسه

فكل اسم منها يدل على صهٍة من صهات الكمال واجلمال واجلالل، 
،  باإلميان بها امسًا له جل وعالفال يتم اإلميان بأمساء اهلل تعاىل إال

واإلميان مبا تضمنتها من الصهات، وهذا مذهب أهل السنة رفع اهلل 
وكهاهم اهلل  ،وثبت أحياءهم ،نزهلم يف الدنيا واآلخر ، ورحم أمواتهم

 د الهجار.وكي ،عز وجل شر األشرار
 فإن قلت: وهل هناك من أنكر ما تضمنته األمساء من الصهات؟ 
أتبا، واصل بن عطاء، فإن هؤالء يؤمنون  :فأقول: نعم، وهم املعتزلة 

: عليم بال علم، وقدير من الصهة، فيقولون هباالسم وينهون ما تضمن
وقوي  ،بال مسع، وبصري بال بصر، وعظيم بال عظم بال قدر ، ومسيع

 ،ومذهبهم هذا باطل كل البطالن ،، وهكذا يف سائر األمساءبال قو 
، ، واجلواب عنه له موضع آخرومناقض للمعقول ،ألنه خمالف للمنقول
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وإمنا املقصود إجابة السؤال فقط، إذا علمت هذا فنتم الكال  على هذا 
 املهمة: فأقول وباهلل التوفيق: الهصل املهم بهذه املسألة

علم رمحك اهلل تعاىل أن من مقتضيات اإلميان باالسم أيضًا إذا كان ا
وأن تتعبد  ،صيغته متعدية أن تؤمن بأثر الصهة اليت تضمنها ذلك االسم

ؤمن به ، فتومثال ذلك امسه الرقيب ،اهلل جل وعال مبقتضى هذا األثر
وتؤمن أيضًا بأثر هذه الصهة وهو  ،وتؤمن بصهة الرقابة املطلقة ،امسًا

  :قال تعاىل ،أنه ال خيهي على رقابته شيء يف األرض وال يف السماء

فهو الرقيب على كل ، (1)چچ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ
فإنه باستشعارها  ،فعلى العبد أن يستشعر هذه الرقابة، شيء جل وعال

ولذلك فإن العبد ال  ،يزجر نهسه األمار  بالسوء عن الوقو، يف املآثم
 يقع يف شيء من املعاصي إال بعد  استحضاره هلذه الرقابة.

وتؤمن بالصهة اليت  ،الغهور( فتؤمن به امسًا هلل جل وعالمثال آخر: )
العبد ال وتؤمن باألثر هلذه الصهة وهو أن  ،تضمنها وهي صهة املغهر 

فإذا وقعت فيه ههو  وتدنست نهسه  ،جيوز له أن يقنط من مغهر  اهلل
 ،مبقارفة شيء من اآلثا  فإنه يتذكر أن من أمساء ربه جل وعال الغهور

وال جيد  ،ويبادر بها ،فتشرح نهسه للتوبة ،وأن من صهاته املغهر 
 :اىلالشيطان على نهسه مدخاًل ليبعث فيها اليأس من روح اهلل قال تع

                                                 

 .5آل عمران:  (1)
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ۓ  ۓ  ڭ     ڭ         ےۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےچ

 .(1)چۇ     ۇ   ۆ          ۆ  ڭڭ
وتؤمن بالصهة اليت  ،الكبري( فتؤمن به امسًا هلل جل وعال: )ومثال آخر

وال بد من انطبا، أثر هذه الصهة على نهس  ،تضمنها وهي الكرب املطلق
فاهلل جل وعال أكرب من كل  ،املؤمن وهو يعلم أنه ال شيء أكرب من اهلل

وال يتعلق قلبه  ،وهذا يثمر للعبد أال ينصرف قلبه لغري اهلل ،شيء
اهلل أكرب( مهتاح الصال  : )ولذلك جعل قول ،باملطلوق كائنًا من كان

فال  ،يدي ربه جل وعال الذي هو أكرب األشياء ليذكر العبد نهسه أنه بني
ويا ليت قلوبنا تتعود على التعبد هلل  ،يلتهت قلبه يف عبادته لشيء آخر

 .بآثار أمسائه وصهاته
وتؤمن أيضًا  ،( فتؤمن به امسًا هلل جل وعالالسميع: )مثال آخرو

وتؤمن أيضًا بأثر هذه الصهة وهي أن  ،بالصهة اليت تضمنها ذلك االسم
، فهو هلل تعاىل يسمع كل شيء فال خيهي على مسعه شيء جل وعالا

يف  ×جتادل النيب  يسمع دبيب النمل على األرض، ولقد كانت خولة
: إنه كان وتقول ،زوجها يف حجر  عائشة رضي اهلل عنها وهي معهم

ٱ  چ :فأنزل اهلل تعاىل من فوق سبع مساوات ،علّي بعض حديثها خيهى

وهذا يثمر يف نهس املؤمن أن حيذر ، (2)چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ

                                                 

 .53الزمر:  (1)
 .1ااجمادلة:  (2)
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، ألنه بشيء يوجب غضب اهلل عز وجل وسططهكل احلذر من التهوه 
ا  ال يعرتيه نقص بوجه من يعلم أن اهلل تعاىل مسيع ذو مسع كامل ت

 . الوجوه
وتؤمن بالصهة اليت  ،: )احلكيم( فتؤمن به امسًا هلل تعاىلومثال آخر

وتؤمن بأثرها وهو االعتقاد اجلاز   ،ةتضمنها ذلك االسم وهي احلكم
الذي ال ريب فيه أنه جل وعال احلكيم احلكمة املطلقة، فال يهعل الهعل 

وال يشر، تشريعًا إال وله  ،والغاية احملمود  ،إال وله فيه احلكمة البالغة
والعوائد اجلميلة املتوافقة مع الهطر السليمة كل  ،فيه املصاحل العظيمة

در شيئًا إال حلكمة، فله يف كل أفعاله وأحكامه وأقداره املوافقة وال يق
علمها من علمها وجهلها من  ،واملصلحة الكاملة ،احلكمة البالغة

جهلها، غري أني أقول إنه ال يعلم احلكمة واملصاحل يف أفعاله وأحكامه 
وإن كان أهل العلم هلم  ،وأقداره على وجه التهصيل إال هو جل وعال

إدراك لبعض ذلك، فاحلمد هلل احلكيم، وهذا يثمر يف نهس املسلم أن إذا 
أو ماله الرضى  ،أو ولده ،أصابه شيء من أقدار اهلل تعاىل يف نهسه

والتسليم والصرب وعد  التسطط، ألنه يعلم أن ربه حكيم يف أفعاله، 
من جهة وء البال وهد ،وراحة النهس ،ويثمر أيضًا اطمئنان القلب

 ،فيعتمد املسلم على احلكمة األصلية ،احلكمة يف أحكامه جل وعال
، وال ينهى إال عن ما وال يأمر إال مبا فيه مصلحة ،وهي أنه أمر اهلل تعاىل

، وخالصة هذا الهصل أن الذي جيب عليك ليكون فيه مهسد ، وهكذا
 ء: إميانك بأمساء اهلل تعاىل كاماًل أن تؤمن بثالثة أشيا
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 . : أن تؤمن بها امسًا هلل جل وعالاألول
 .: أن تؤمن مبا تضمنته من الصهاتالثاني
  .: أن تؤمن باألثر املتعدي للصهة إن كان هلا أثر متعٍدالثالث

ضى أمسائه وصهاته جل وعال وتقدس ومتا  ذلك التعبد هلل تعاىل مبقت
  وتعالت عظمته، فسبحان ربك رب العز  عما يصهون وسال ،مسها

 واهلل ربنا أعلى وأعلم. ،على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني

  :القاعدة التاسعة والثالثون 

 أهل السنة واجلماعة يثبتون الصفات هلل تعاىل على وجه)

 التفصيل وينفون صفات النقص على وجه اإلمجال ( 

أقول: اعلم أرشدك اهلل لطاعته أن أهل السنة رفع اهلل نزهلم يف جنات 
فإنهم يثبتونها على  الهردوس األعلى إذا أثبتوا صهات الكمال هلل تعاىل

: هلل مسع وبصر وعني ووجه وعلم وجه التهصيل، فيقولون مثاًل
يا  وقيومية الئقة جبالله وحكمة وهيمنة وعلو وقد  وأصابع وح

أي يثبتون كل صهة على حد ، وأما  ،، فهي اإلثبات يهصلونوعظمته
قص عنه جل وعال فإنهم ال يهصلون، بل جيملون يف إذا نهوا صهات الن

أي ال ينهون كل صهة بعينها على حد ، بل ينهون كل صهات  ،النهي
 .أي من غري ختصيص لصهة بعينها ،النقص إمجااًل من غري تهصيل

، وجيملون يف وخالصة ذلك: أن أهل السنة يهصلون يف إثبات الصهات
، وينهون يثبتون إثباتًا مهصاًل، أو تقول: أهل السنة نهي صهات النقص

ريقة الرسل عليهم ، بل وهي طنهيًا جمماًل، وهذه هي طريقة القرآن



 

 671 

، بل وحتى ، وهي جاد  سلوك األدب مع اهلل تعاىلالصال  والسال 
، وجتمل يف ، فإن من األدب معهم أن تهصل يف اإلثباتملوك الدنيا

لقواعد أن كل كمال ، وقد تقرر يف االنهي، وهذا كمال يف ملوك الدنيا
يف املطلوق ال نقص فيه فاهلل أحق أن يوصف به، فبان بذلك أن طريقة 
أهل السنة هذه متوافقة مع النصوص والعقول، وكذلك هي متوافقة مع 
الهطر  فإنه لو جاءك أحد وقال لك: إنك لست خبباز وال بقال وال زاٍن 

  العظيمة من تك النهر، لوجدت من قلبك وفطر، وال، والوال ابن بغي
، ألزداد ل لك أنت ال يساميك أحد من البشر، ولكن لو قاهذا الكال 

فالهطر  السليمة قد استقر فيه أن  ،وارتهع رأسك ،بذلك الكال  فطرك
، ومثال ، واألصح يف النهي اإلمجالاألصح يف إثبات الكمال التهصيل

ڻ  ڻ        ڱ  ں  ں  ڻچ: اإلثبات املهصل قوله تعاىل يف آخر سور  احلشر

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ       ہۀ  ہ   ہ  ۀڻ

  ٴۇڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ

ى   ائ     ىۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې

 : وقوله تعاىل، (1)چۈئ      ۈئ       ېئ  ۆئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   ەئائ

 (4)چىئ  ی   ی  چ ،(3)چۈئ      ۈئ       ېئ چ، (2)چڌ  ڌ   ڎچ

                                                 

 .24-22احلشر:  (1)
 .24-22احلشر:  (2)
 .8األحقاف:  (3)
 .255البقر :  (4)
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واألمثلة على ذلك كثري  ال تكاد ، (1)چڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ 

 .(2)چۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئچ: وحصر إال بكلهة، قال تعاىل

 :وقوله، (3)چٺ  ٿ        ٿچ  :وأما النهي ااجممل فمثاله قوله تعاىل 

 :وقوله، (5)چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋچ: وقوله، (4)چٺ  ٿ  ٿ  ٿچ 

، (7)چٺ  ٺ  ٺ  ٿٺ  چ: وقوله، (6)چڀ  ڀ   ڀ    ڀچ
ألن معناه  ،سبحان( فإنها من النهي ااجممل: )وكذلك كل آية فيها لهظ

املنزه عن كل نقص وعيب يف ذاته أو صهاته أو أفعاله، فتلطص من 
 ،ذلك أن القاعد  عند أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل يف اإلثبات التهصيل

والقاعد  عندهم يف النهي اإلمجال، وحنن نشهد اهلل تعاىل ومن يسمعنا 
 .وله معتقدون ،وبه مستمسكون ،من املالئكة أننا على ذلك سائرون

: هل هذه القاعد  كليه أ  أغلبية؟ أي هل كل نهي يف القرآن فإن قلت
 وكل إثبات مهصل؟ ،جممل

                                                 

 .255البقر :  (1)
 .3احلديد:  (2)
 .11الشورى:  (3)
 .74النحل:  (4)
 .22البقر :  (5)
 .65مريم:  (6)
 .4اإلخالص:  (7)
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 ، اإلثبات التهصيل: ال بل هي قاعد  أغلبية، أي أن الغالب يففأقول 

ڄ  چ  :والغالب يف النهي اإلمجال، لكن قد ورد إثبات جممل كقوله تعاىل

، وكقوله ، فأثبت األمساء إمجااًل ومل يهصل(1)چڄ  ڄ  ڃ  ڃ

، أي الوصف األعلى، فأثبت الصهات (2)چڳ  ڳ  ڱچ :تعاىل
 :تعاىل، وأيضًا قد ورد النهي املهصل كقوله إمجااًل ومل يهصل، لكنه قليل

فهنا قد نهي السنة اليت هي مقدمات النو ، ، (3)چھ  ھ  ھ  ے  ےچ

وكقوله ، (4)چپ  ڀ   ڀ  ڀچ: ، وكقوله تعاىلنو  أصاًلونهي ال

وحنو ذلك، ولكنه يف القرآن قليل ، (5)چڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄچ :تعاىل
 .بالنسبة للنهي ااجممل

، وإثبات جممل، إثبات مهصل :وخالصة األمر أن عندنا أربع مصطلحات
 ،ونهي جممل، فالرسل وأتباعهم جاءوا بإثبات مهصل ،ونهي مهصل

: وطريقتهم يف النهي ،التهصيل :، أي أن طريقتهم يف اإلثباتونهي جممل
، وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم فإنهم جاءوا بعكس ذلك متامًا، اإلمجال

الدنيا نهيًا مأل : افإنهم ال يصهون اهلل تعاىل إال بالنهي فقط، فيقولون
وال  ،ولكن ال تثبت له صهة واحد ، فيقولون: اهلل ال داخل العامل

                                                 

 .180األعراف:  (1)
 .60النحل:  (2)
 .255البقر :  (3)
 .3اإلخالص:  (4)
 .3اجلن:  (5)
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وال  ،وال قصري ،وال طويل ،وال لون له ،وال وحت ،وال فوق ،خارجه
 ،وال قدير ،وال بصري ،وال مسيع ،وال ميت ،وال حي ،وال جاهل ،عامل

الذي  ، إىل غري ذلك من قلة األدب وذهاب احلياء، وال يتكلموال عاجز
جاء به هؤالء األوباش األغبياء احلمقى، وطريقتهم هذه خمالهة املطالهة 

ومنهج الرسل وأتباعهم، وقد تصدى لردها  ،املطلقة للقرآن والسنة
األئمة الهحول كشيخ اإلسال  وتلميذه وغريهما من احملققني رحم اهلل 

  .(1)ومجعنا بهم يف اجلنة ،اجلميع رمحة واسعة
 طريقتك يف إثبات الصهات ونهيها؟: ما فإن قيل لك

فقل: لي طريقتان يف ذلك وهي أنين أثبت هلل تعاىل صهات الكمال على  
وأنهي عنه صهات النقص على وجه اإلمجال، فإن قلت  ،وجه التهصيل

، وطريق ومنهج مستقيم ذلك معتقدًا ملدلوله فأنت على خري عظيم
 ن اهلل الرمحن الرحيم،بشر ثم أبشر ثم أبشر بالثواب اجلزيل مأو .سليم

ل جعلين اهلل وإياك من أهل الصالح واهلداية والعلم النافع والعم
 بإثبات كتابه يف تعاىل اهلل أخرب) :، قال ابن تيمية رمحه اهلل تعاىلالصاحل
 أخربوا ومتهلسههم متكلمهم اجلهمية واملعطلة ،جممل ونهي ،مهصل
 قدير عليم قيو  حي بأنه كتابه يف فأخرب ،مهصل ونهي ،جممل بإثبات
 ،ويسطط وحيب ،ويغضب يرضى ،ذلك وحنو حكيم عزيز بصري مسيع

ٺ  ٿ        چ  :النهي يف وقال ذلك وحنو العرش على واستوى وخلق

                                                 

الصواعق ، و(2/261) البن تيمية: بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالميةانظر  (1)
 .(2/419) البن القيم: املرسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة
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 فلهذا، (3)چڀ  ڀ   ڀ    ڀچ،(2)چپ  ڀ   ڀ  ڀچ ،(1)چٿ
 الصهات عنه ينهون ال ،متثيل بال صهاته إثبات واألئمة السلف مذهب

  .(4) (املطلوقات بصهات ميثلونها وال
 ونهي مهصل، بإثبات أنبياءه بعث سبحانه واهلل) :وقال رمحه اهلل تعاىل

 ومن ،املطلوقات مماثلة عنه ونهوا والصهات، األمساء له فأثبتوا جممل،
 بنهي فجاءوا القضية عكسوا وغريهم املتهلسهة املعطلة من همهخال

 فإذا ،كذا ليس ،كذا سيل ،كذا ليس :يقولون ،جممل وإثبات ،مهصل
  .(5) (اإلطالق بشرط أو ،النهي بشرط مطلق وجود :قالوا إثباته أرادوا

 عن ونزهوه ،الكمال بصهات اهلل وصهوا الرسل) :وقال رمحه اهلل تعاىل
 من شيء يف مثل له يكون أن عن ونزهوه ،للكمال املناقضة النقائص
 ونهوا ،التهصيل وجه على الكمال صهات له وأثبتوا ،الكمال صهات

  .(6) (جممل ونهي ،مهصل بإثبات فأتوا التمثيل عنه
 طريقة فهذه) :وقال رمحه اهلل تعاىل عن هذه الطريقة السنية السلهية

 عن وحاد زاغ من وأما أمجعني، عليهم وسالمه اهلل صلوات الرسل
 يف دخل ومن ،الكتاب أوتوا والذين واملشركني، الكهار من سبيلهم

                                                 

 .11الشورى:  (1)
 .3اإلخالص:  (2)
 .65مريم:  (3)
 .(5/164) :درء تعارض العقل والنقل (4)
 .(2/395) :اقتضاء الصراط املستقيم ملطالهة أصحاب اجلحيم (5)
 .(4/406) :اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية (6)
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 وحنوهم، والباطنية والقرامطة واجلهمية، واملتهلسهة الصابئة من هؤالء
 التهصيل، وجه على السلبية، بالصهات يصهونه ذلك ضد على فإنهم

 إىل يرجع وإمنا التحصيل، عند له حقيقة ال مطلقا وجودا إال يثبتون وال
  .(1)(األعيان يف وحققه ميتنع األذهان يف وجود

 ،مهصل بإثبات جاءوا اهلل صلوات عليهم والرسل) :وقال رمحه اهلل تعاىل
 فإن ،جممل وإثبات ،مهصل بنهي جاءوا ناقضوهم وهؤالء ،جممل ونهي

 بكل أنه رسوله به بعث الذي كتابه يف اهلل أخرب كما أخربت الرسل
 وأنه ،ودود غهور عزيز حكيم وأنه ،قدير شيء كل وعلى ،عليم شيء
 على استوى ثم أيا  ستة يف بينهما وما واألرض السموات خلق

 أنزل وأنه ،دكا فجعله للجبل وجتلى ،تكليما موسى كلم وأنه ،العرش
 النهي يف وقال وصهاته أمسائه من ذلك غري إىل الكتاب عبده على

 ،(3)چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ،(2)چٺ  ٿ        ٿچ  :والتنزيه

 وإثبات ،مهصل بنهي جاءوا املالحد  وهؤالء، (4)چڀ  ڀ   ڀ    ڀچ
 من يقرب فال ،كذا وال ،كذا وال ،بكذا ليس النهي يف فقالوا جممل
 له وال ،اآلخر  يف وال الدنيا يف ال يرى وال ،شيء منه يقرب وال ،شيء
 وال ،ذلك غري وال ،قدر  وال ،علم وال ،حيا  له وال ،به يقو  كال 

                                                 

 .12ص: د. حممد بن عود  السعوي ، وحقيق التدمرية (1)
 .11الشورى:  (2)
 .4اإلخالص:  (3)
 .65مريم:  (4)
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 ه،داخل وال ،فيه حال وال ،للعامل مباين هو وال ،يتعني وال ،إليه يشار
 على إال تنطبق ال اليت السلبية العبارات أمثال إىل ه،خارج وال

 .(1)(املعدو 
 ىونه ،التهصيل وجه على الصهات ثبتأ والقرآن) :وقال رمحه اهلل تعاىل 

 ،جممل ونهي ،مهصل بإثبات جاءوا الرسل طريقة وهي التمثيل عنها
  .(2)(جممل وإثبات مهصل بنهي جاءوا وأعداؤهم

 .، واهلل أعلمعلى القاعد  قد اتضح بأمر اهلل تعاىلوأظن الكال  
 القاعدة املوفية لألربعني 

 ) أمساء اهلل تعاىل مرتادفة من حيث الذات متباينة من حيث الصفات (

 ،لقد مسى اهلل تعاىل القرآن العظيم بأمساء كثري : فسماه بالكتاب أقول:
وباملوعظة، فأنت إذا  ،وبالشهاء ،وبالذكر ،وباهلدى ،وبالنور ،وبالقرآن

نظرت إىل هذه األمساء وجدت أنها مجيعها تدل على شيء واحد وهو 
لكن إذا نظرت إىل دالالتها وجدتها خمتلهة، فالكتاب يهيد  ،هذا القرآن
 ،يهتدى بهما  هيد أنهواهلدى ي ،والقرآن يهيد أنه مقروء ،أنه مكتوب

مما يستشهي به، واملوعظة والذكر يهيد أنه ما يتذكر به، والشهاء يهيد أنه 
يهيد أنه مما ُيوَعُظ وُيتََّعُظ به، فإذا نظرنا إىل هذه األمساء من حيث 
داللتها على شيء واحد وهو هذا القرآن وجدناها متهقة مرتادفة، وإذا 
نظرنا من حيث صهاتها اليت وصهت هذا القرآن وجدنا أن كاًل منها 

                                                 

 .(1/116) :الصهدية (1)
 .(2/643) :النبوات البن تيمية (2)



 

 678 
 

ثبتها االسم األول، فهي ـ يصف القرآن بصهٍة أخرى غري الصهة اليت ي
أي هذه األمساء ـ من هذا االعتبار متباينة، إذًا فينتج عندنا أن أمساء 

متباينة القرآن مرتادفة من حيث داللتها على شيء واحد وهو القرآن، و
متباينة من  ،، فهي مرتادفة من حيث الذاتمن حيث النظر إىل صهاتها

 ، وهذا واضح.حيث الصهات
 لذي تريد إثباته؟ : ما افإن قلت 

: ح لك األمر أكثر بضرب مثاٍل ثاٍن، وهونتظر قلياًل حتى يتضفأقول ا
، فهو قد مّست هذا اليو  بأمساء كثري  أمساء يو  القيامة: فإن األدلة

 ،ويو  التغابن ،ويو  الصاخة ،ويو  القارعة ،ويو  البعث ،يو  القيامة
، ، وغري ذلكويو  الطامة ،ويو  الواقعة ،واليو  اآلخر ،ويو  احلسر 

فإذا نظرت إىل هذه األمساء من حيث داللتها مجيعها على يو  واحد 
ويو  الصاخة هو يو   ،وجدتها مرتادفة، فيو  القيامة هو يو  الصاخة

 ،ويو  الطامة هو يو  احلسر  ،ويو  التغابن هو يو  الطامة ،التغابن
، فكلها أمساء   اآلخر، ويو  البعث هو اليوويو  احلسر  هو يو  البعث

فهي باعتبار داللتها على هذا اليو  مرتادفة متهقة، ألنه  ،ليو  واحد
 ،، بل كلها تدل على يو  واحدليس كل اسم منها يدل على يو  خاص

ولكن إذا نظرت إىل صهات هذه األمساء، وجدت أن كل اسم منها 
 ،القلوبفالقارعة ألنه يقر،  ،يتضمن صهة ال يدل عليها االسم اآلخر

والواقعة ألنه واقع ال حمالة ماله من دافع،  ،والصاخة ألنه يصخ األذان
واحلسر  ألنه قضي األمر على حني بغتٍة وغهلة، والتغابن حلصول 



 

 679 

، فإذا نظرت إىل صهات هذه األمساء ، وهكذاالتغابن العظيم فيه
 نظر ذلك أن لك يف هذه األمساء نظرين: وجدتها متباينة، فيتضح من

ن ناحية داللتها على ، ونظر مناحية داللتها على ذات واحد من 
، أي ذات ذلك ، فهي مرتادفة باعتبار النظر إىل الذاتصهات خمتلهة

، ومتباينة باعتبار النظر إىل ما تضمنته من الصهات، ألن كل اليو  اآلخر
 اليو  بصهٍة غري صهة االسم اآلخر.اسم منها يصف ذلك 

ومتباينة من  ،القيامة مرتادفة من حيث الذات واخلالصة أن أمساء يو  
 .حيث الصهات

 : وما الذي تريد إثباته بهذين املثلني؟فإن قلت 
نتظر حتى يتضح لك األمر أكثر بضرب مثاٍل ثالث، وهو أمساء : افأقول 

ونيب  ،ونيب الرمحة ،واحلاشر ،والعاقب ،وحممد ،، فهو أمحد×النيب 
ا ثبت له من أمساء، فإذا نظرت إىل هذه وغري ذلك مم ، واملقهى،امللحمة

، فهي متهقة ، ومتباينة من وجهاألمساء وجدت أنها متهقة من وجه
ال وذاته واحد   ×،وهي ذات النيب  ،باعتبار داللتها على ذات واحد 

، ×، فهذه األمساء الكثري  مرتادفة باعتبار داللتها على ذاته تتعدد
وجدت أن كل اسم منها يصف  ولكن إذا نظرت إىل صهة كل اسم منها

 ،أي أنه ال نيب بعده الذات بصهٍة غري صهة االسم اآلخر، فاملقهىهذه 
أي أنه بعث رمحة ونيب امللحمة أي أنه مبعوث بالسيف، ونيب الرمحة 

، وأمحد أي أنه كثري احلمد، وهكذا فهذه األمساء إذا نظرنا إىل للعاملني
وإذا نظرنا إىل داللتها على  ،مرتادفةداللتها على ذاٍت واحد  وجدناها 



 

 680 
 

 ×صهاٍت خمتلهة وجدناها متباينة، فإذًا يصدق عليها قولنا: أمساؤه 
 .ومتباينة من حيث داللتها على الصهات ،مرتادفة من حيث الذات

 فإن قلت: وما الذي تريد إثباته بهذه األمثلة الثالثة؟ 
، فإننا نكتب رابع ح لك األمر أكثر بضرب مثاٍلنتظر حتى يتضافأقول:  

يف تيسري االعتقاد فال بد من التيسري التا  والتوضيح الذي يزيل كل 
: هو أمساء السيف، فإن العرب قد مست ، واملثال الرابعلبس وجهالة

، وغري والقاطع ،والبتار ،واملهند ،السيف بأمساء كثري ، فسمته بالسيف
وهي ذات  ،د ، وهذه األمساء باعتبار داللتها على ذاٍت واحذلك

السيف مرتادفة، ولكن كل اسم منها يدل على صهة خمتلهة عن الصهة 
اليت يدل عليها االسم اآلخر، فهذه األمساء إذا نظرنا إىل صهاتها فهي 

وإذا نظرنا إىل داللتها على ذاٍت واحد  فهي مرتادفة، فإذًا ، متباينة
ومتباينة  ،يصدق عليها قولنا: أمساء السيف مرتادفة من حيث الذات

من حيث الصهات، فإذا فهمت هذه األمثلة، فإني أريد منك أن جتيب 
 ؟عن هذا السؤال الذي يقول: هل أمساء اهلل تعاىل مرتادفة أ  متباينة

: هي مرتادفة من حيث داللتها على ذات الباري جل كأني بك ستقول
ومتباينة من حيث داللتها على الصهات، فالعزيز واحلكيم  ،وعال
، لكن بالنظر إىل صهتيهما فة من حيث أنها اسم لذاٍت واحد مرتاد

، ألن العز  ليست هي احلكمة، وكذلك نقول: الغهور والقوي خيتلهان
مرتادفة من حيث داللتها على ذاٍت واحد ، لكن بالنظر إىل صهتيهما 
خيتلهان ألن املغهر  ليست هي القو ، وكذلك نقول: السميع والبصري 
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اللتها على ذاٍت واحد ، ولكن بالنظر إىل صهتيهما مرتادفة من حيث د
وكذلك نقول: العلي والقدير  ،ألن السمع ليس هو البصر ،خيتلهان

مرتادفان من حيث إنهما اسم لذات واحد ، لكن بالنظر إىل صهتيهما 
ألن العلو ليس هو القدر ، وكذلك نقول: العليم واملتكرب  ،خيتلهان

ولكن بالنظر إىل ى ذات واحد ، مرتادفان من حيث داللتهما عل
، وكذلك نقول: اجلبار صهتيهما خيتلهان، ألن العلم ليس هو الكربياء

والرحيم مرتادفان من حيث أنهما اسم لذات واحد ، ولكن بالنظر إىل 
ألن اجلربوت ليس هو الرمحة، وهكذا يف سائر أمساء  ،صهاتهما خيتلهان

تدل على ذات اهلل تعاىل فإنها فإذا نظرت إىل أنها مجيعها  ،اهلل تعاىل
وإذا نظرت إىل أن كل اسم منها يدل على صهٍة غري صهة  ،مرتادفة

، فليس مذهب أهل السنة أن االسم اآلخر فإنها متباينة، وبناًء عليه
، ذهبهم أن نقول هي متباينة مطلقًا، وليس منقول: هي مرتادفة مطلقًا

متباينة من  ،يث الذاتبل مذهبهم يف ذلك أن نقول: هي مرتادفة من ح
 .حيث الصهات

، وأرجو منك بارك اهلل فيك أن األمر قد اتضح إن شاء اهلل تعاىلوأظن  
تعيد قراء  هذا الهصل مر  ثانية لينكشف عنك ما عساه أن يكون فيه 

 وهو أعلى وأعلم. ،واهلل يتوالنا وإياك ،لبس بعد معرفتك ملا أريد إثباته
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 القاعدة احلادية واألربعون 

 األصل يف الكالم احلقيقة فال جيوز االنتقال عن احلقيقة )

 إىل اجملاز إال بالقرينة الصارفة(

، أي أنك مثاًل هو أن تكون احلقيقة متصور  أصاًلأقول: ولكن بشرط، و
 املنرب خيطب، فإن عقلك (2)صهو  (1)إذا قلت: رأيت أسدًا قد امتطى

ألنك تعرف  ،وفهمك ال ميكن أبدًا أن حيمل هذا الكال  على حقيقته
، لكن يهعل ذلك فعرفت أن املراد ااجمازوأنه ال ميكن أن  ،حقيقة األسد

،  تعاىل من حقائقها إىل جمازاتهاباهلل عليك ملا صرف املبتدعة صهات اهلل
 هل كانوا يعرفون حقيقة هذه الصهة حتى يتيقنوا أنه ال يراد بها
احلقيقة؟ هل كانوا يعلمون حقيقة الوجه حتى يصرفوه إىل الثواب؟ هل 
كانوا يعلمون حقيقة اليد حتى يصرفوها إىل النعمة والقدر ؟ هل كانوا 

 ؟ بالطبع ال.يعلمون حقيقة العني حتى يصرفوها إىل العلم

                                                 

مأخوذ من املطو، يقال فيه : كل ما ركب من الدواب، املطيةامتطى الشيء اختذه مطية، و (1)
 مطت متطو ومنه قيل: يتمطى أي يتمدد. امتطيتها اختذتها مطية.

 ومنه قول امرئ القيس:
 ويو  عقـرت للعـذارى مطــييت       فيـا عجـبا من كــورها املتحمــل

 .(2/194) البن سيده: املطصص، و(2/194) البن قتيبة: اجلراثيمانظر 
 الصهو : موضع اللبد من الهرس، مجعه صهوات، قال ذو الرمة: (2)

 .لقـــل أخــته طحمة السيــصها دلص       أنها ــاال كــو  تتلو حمــا صهـهل         
 .(2/116) :اجلراثيم، و(4/70)انظر العني: 
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ومل يعرفوا  ،إذًا كيف يصرفون الكال  من حقيقته اليت مل يتصوروها أصاًل 
نه ال ميكن أن يريد احلقيقة، أي حقيقة هي : إها إىل ااجماز ويقولونكيهيت

أن القو  قو  بهت أهل أهواء وشهوات، يتحكمون  :اليت يهرون منها
يف األدلة بأهوائهم وشهواتهم كما يتحكم الصيب بالكر  وحت يده، 

ويدخلون يف داللته ما يريدون بال  ،فيحذفون من الدليل ما ال يريدون
واألهواء املنتنة،  ،وال برهان، وإمنا هي العقول العهنة ، خوفوال ،حياء

، وأعيد لك بعبار  أسهل ومثال جديد انتبه هلذا األمر االنتباه التا ف
قد محل حقيبته وذهب إىل  : لقد رأيت أسدًا: لو مسعت أحدًا يقولوهو

ن لهظ األسد أنه احليوان املهرتس؟ ، فباهلل عليك هل ستههم ممدرسته
، ولو قلت لك: ملاذا ال وحمل الكال  على أنه األسد احلقيقي؟ بع البالط

وأنه ال ميكن أن حيمل  ،ثقٍة ألنين أعرف حقيقة األسد لفستقول لي بك
أنت محلت الكال  على ااجماز ألنك  ، إذنحقيبة ويذهب إىل املدرسة

البد  ، إذنوأنه ال ميكن صدور ذلك الهعل منه ،تصورت حقيقة األسد
عليها أ  يكون  أن تعرف احلقيقة أواًل حتى ننظر هل ميكن محل الكال 

 ؟املراد هو ااجماز
هل  ،وهؤالء املبتدعة ملا زعموا أن آيات الصهات ال يراد بها حقائقها 

باهلل عليك كانوا يعرفون كيهيات هذه احلقائق حتى يقرروا أنه ال ميكن 
 أن يراد حقائقها؟

حياربونها وهم مل يف يهرون من حقيقة ال يعرفونها و، إذًا كاجلواب: ال 
، لكن يزول ؟ هذا واهلل هو الذي ال ينتهض منه عجيبيتصوروها أصاًل
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ات إال ما يههمونه من نهم ال يههمون من هذه اآلياإلشكال إذا علمت أ
وال يههمون من  ،، فال يههمون من العني إال أنها كأعينناصهات البشر

الستواء إال أنه كاستوائنا وال يههمون من ا ،هناالوجه إال أنه كوجو
، فلما قامت هذه املهاهيم يف رؤوسهم أرادوا أن يهروا منها ظنًا وهكذا

-فرتقوا بذلك  ،منهم أن هذه املهاهيم الباطلة هي املراد من هذه اآليات
من اجلهل البسيط إىل اجلهل املركب، فجمعوا جهاًل على  -وهلل احلمد

اًء عليه فإذا مسعت مبتدعًا ومحقًا على محق، وبن ،غباء وغباء على ،جهل
: ماذا تعين أبدًا أن يوصف اهلل بأن له وجهًا، فاسأله أواًل: ال ميكن يقول

بالوجه؟ فإنه وإن خاد، وزخرف القول فسينتهي به األمر إىل االعرتاف 
 بأنه ال يههم من صهة الوجه إال الوجه املعهود يف املطلوق، وحينئٍذ فبني
له اآليات اليت فيها قطع دابر املماثلة بني اخلالق واملطلوق، فإن أذعن 

ومحار يف بدن  ،وإال فهو شيطان يف مسالخ إنسان ،ورجع فاحلمد هلل
من مناهج أهل ونعوذ به  ،واهلل يعصمنا وإياك من زلل القول ،آدمي

 . األهواء واهلل أعلم
ل من حقيقة الكال  إىل وخالصة هذا الهصل أن تعلم أنه ال جيوز االنتقا

بشرط أن تكون احلقيقة معلومة  ،جمازه إال إذا دلت القرينة على ذلك
علمه  بستأثر اهللما إذا كانت من عامل الغيب الذي اوأ ،لك أواًل

 .الواجب عليك أن تبقى على احلقيقة. واهلل أعلى وأعلمف
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 القاعدة الثانية واألربعون  

 يف عدد معني () أمساء اهلل تعاىل ال حتصر 
: وهذا هو الذي جرى عليه أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل أقول

يف اجلمع بني حديثني شريهني صحيحني، وهما ما رواه أمحد يف املسند 
اللَُّهمَّ  :َما َأَصاَب َأَحًدا َقطُّ َهمٌّ َوَلا َحَزٌن َفَقاَلقال: )× بسنده أن النيب 

 ،َماٍض ِفيَّ ُحْكُمَك ،َناِصَيِتي ِبَيِدَك ،َواْبُن َأَمِتَك ،َواْبُن َعْبِدَك ،ِإنِّي َعْبُدَك
َأْو  ،َسمَّْيَت ِبِه َنْهَسَك ،َأْسَأُلَك ِبُكلِّ اْسٍم ُهَو َلَك ،َعْدٌل ِفيَّ َقَضاُؤَك

ِبِه ِفي ِعْلِم  َأْو اْسَتْأَثْرَت ،َأْو َأْنَزْلَتُه ِفي ِكَتاِبَك ،َعلَّْمَتُه َأَحًدا ِمْن َخْلِقَك
َوِجَلاَء  ،َوُنوَر َصْدِري ،َأْن َتْجَعَل اْلُقْرآَن َرِبيَع َقْلِبي ،اْلَغْيِب ِعْنَدَك

 (،َوَأْبَدَلُه َمَكاَنُه َفَرًجا ،ِإلَّا َأْذَهَب اللَُّه َهمَُّه َوُحْزَنُه ،َوَذَهاَب َهمِّي ،ُحْزِني
َبَلى َيْنَبِغي ِلَمْن َسِمَعَها َأْن ) :َفَقاَل ؟لَُّمَهاَفِقيَل َيا َرُسوَل اللَِّه َأَلا َنَتَع :َقاَل

دليل  (أو استأثرت به يف علم الغيب عندك) ×:فإن قوله  .(1) (َيَتَعلََّمَها
على أن هناك أمساء له جل وعال ال يعلمها أحد، ألنها من علم الغيب 

                                                 

 (.3712رقم: )، (6/246) :مسند أمحد (1)
أبو سلمة اجلهين مل يتبني ألئمة اجلرح  ،إسناده ضعيف) (:5/201) :قال الدارقطين يف العلل

 .(يل من هو، فهو يف عداد ااجمهولنيوالتعد
قال بعض مشاخينا: ال ندري من هو، ): (4/581: )قال املنذري يف الرتغيب والرتهيبو

 . (يعين أبي سلمة اجلهين
، (ال يدرى من هو): 517 ـ:، واحلسيين يف اإلكمال ص(4/533) :امليزانقال الذهيب يف و

 .490 ـ:وتابعهما احلافظ يف تعجيل املنهعة ص
 (.واحلق أنه جمهول احلال): (7/56: )وقال احلافظ بعد أن ذكره يف لسان امليزان



 

 686 
 

حلكمة يعلمها الرب جل  الذي استأثر اهلل تعاىل به يف علم الغيب عنده
 ندري ، وهذه األمساء اليت استأثر اهلل تعاىل يف علم الغيب عنده الوعال

، مما يدل على أن أمساء اهلل تعاىل ال عن عددها على وجه التحديد
إن هلل تسعة وتسعني ) ×:وحصر يف عدد معني ، واحلديث الثاني: قوله 

اس قد يههم من هذا فإن بعض الن .(1) (امسا من أحصاها دخل اجلنة
احلديث أن أمساء اهلل تعاىل حمصور  يف هذا العدد، وهذا ليس بصحيح، 
بل إن املراد من هذا احلديث حصر الثواب يف هذا العدد، أي أن اجلنة 

ف من أمسائه هلا أسباب كثري  لدخوهلا، ومن أسبابها أن حيصر املكل
ئة بيت من ا، وهذا كقول القائل: إن عندي مجل وعال هذا املقدار

األبيات ، فهذا ال يهيد أنه ليس عنده من حهظها أعطيته كذا وكذا
اب ، بل هذا يههم منه أن من أراد الثوالشعرية إال هذا املقدار، ال
إن عندي تسعة وتسعني  ، وكقول القائل:فليحهظ من أبياته هذا املقدار

لغة ال ، فهذا الرتكيب يف الحلها حال صحيحا فله هذه اجلائز  من لغزا
نه ليس عنده إال هذه األلغاز فقط، بل قد تكون يههم أهل العربية أ
إن هلل ) :يف هذا احلديث ×، وكذلك نقول يف قوله عنده مئات األلغاز

فإنه ال يريد به حصر  ،(2) (تسعة وتسعني امسا من أحصاها دخل اجلنة
األول، مجيع أمساء اهلل تعاىل، ألن هذا الكال  والههم يرده احلديث 

عاىل به يف علم الغيب فال وهو أن هناك من األمساء ما قد استأثر اهلل ت

                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
 تقد  خترجيه. (2)
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، ولكن املراد أن من أراد سلوك أحد أسباب دخول اجلنة، يعلمه أحد
ن اجلمع بني األدلة ، واملتقرر أظ هذا املقدار من أمسائه جل وعالفليحه

إن نظر  ،ال تعارض بني األدلة الصحيحة ، واملتقرر أنهواجب ما أمكن
 لناظر فيها بالعقل السليم الصريح.ا
 ؟فإن قلت: وما املراد بإحصائها 
الظاهر واهلل تعاىل أعلم أنه يريد به اإلحصاء على وجه  فأقول: 

، وإحصاؤها عمال اإلطالق، وهو إحصاء العدد حهظا، وإحصاؤها إميانا
 .هلل تعاىل بها وبآثارها، واهلل أعلم ، ومعناه التعبدمقتضاها

 
 القاعدة الثالثة واألربعون 

 املسميات ( يف االتفاق تستلزم ال األمساء ) االتفاق يف

وهذا  ،: أي أنه ليس كل شيئني اتهقا يف امسهما يتهقان يف مسماهماأقول
صحيح بالنقل والعقل واحلس، فأما النقل فإننا جند أن اهلل تعاىل يسمي 

ى كاملسمى، ويصف وليس املسم ،نهسه بأمساء يطلقها على بعض عباده
فقال  ،نهسه بصهات ويصف عباده بها وليس املوصوف كاملوصوف

وئ  ۇئ   چ : وقال عن خلقه، (1)چوئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئچ :تعاىل

: وليس السميع كالسميع وال البصري كالبصري، وقال تعاىل، (2)چۇئ

                                                 

 .58النساء:  (1)
 .2اإلنسان:  (2)
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ۇ    چ×: وقال عن نبيه ، (1)چٹ       ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ

وال الرحيم كالرحيم،  ،الرؤوف كالرؤوفوليس ، (2)چۆ  ۆ

ۈئ  چ :وقال عن عبده إسحاق، (3)چڀ  ٺ   ٺچ: وقال تعاىل

ې  چ  :وليس احلليم كاحلليم، وقال تعاىل عن نهسه، (4)چېئ    ېئ  

ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  چ : وقال عن بعض عباده، (5)چى   ى          ائ

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ: وليس العزيز كالعزيز، وقال تعاىل، (6)چڦ  ڦ

، (8)چې  ې  ېچ: وقال عن بعض عباده أنهم قالوا، (7)چڈ  ژ  

وليست القو  كالقو ، ، (9)چک  گ  گ  گ  گچ: وقال عن قو  هود

: وليست اليد كاليد، وقال تعاىل، (10)چپ  پ  پ  ڀچ: وقال تعاىل

                                                 

 .65احلج:  (1)
 .128التوبة:  (2)
 .255البقر :  (3)
 .101الصافات:  (4)
 .38يس:  (5)
 .88يوسف:  (6)
 .58الذاريات:  (7)
 .33النمل:  (8)
 .15فصلت:  (9)
 .10الهتح:  (10)
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گ  ڳ        ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ: وقال تعاىل، (1)چڤ  ڤ    ڦچ

، (3)چڌ   ڌ  ڎچ: العني كالعني، وقال تعاىلوليست ، (2)چڱ

وليس الوجه كالوجه ، (4)چەئ  ەئ  وئ  وئچ :وقال تعاىل
وهكذا يف آيات كثري  جدًا، تتهق يف األمساء، ولكن ليس املسمى 

ولكن ليس املوصوف  ،وتتهق فيها أمساء الصهات ،كاملسمى
فاالتهاق يف جمرد االسم ال يستلز  االتهاق يف الصهة،  ،كاملوصوف

وهو أن املتقرر عند عامة العقالء أن  :ويوضحه أيضًا الوجه العقلي
فإن أضيهت إىل  ،الصهات واملعاني ختتلف خبتالف من أضيهت إليه

وإن أضيهت إىل املطلوق صارت مناسبة حلاله،  ،اخلالق صارت الئقة به
وإمنا  ،ر  يف الكتاب والسنة مل تذكر مطلقةذلك ألن الصهات املذكو

وإما إىل املطلوق، وختتلف الصهة  ،ذكرت مضافة إما إىل اخلالق
فال ميكن أبدًا أن تتهق الصهات مع اختالف  ،باختالف املضاف إليه

 ،اإلضافات إال عند املهاويس ااجمانني الذين ال نقل عندهم وال عقل
تتلوث بعهن علم الكال  فإنها  وأما أصحاب العقول السليمة اليت مل

والعرب  إمنا  ،تقضي قضاء جازمًا بأن الصهة ختتلف باختالف اإلضافات
 :فهذه قاعد  البد من حهظها أعين قوهلم ،بالعقول السليمة الصرحية هي

                                                 

 .39طه:  (1)
 .19األحزاب:  (2)
 .27الرمحن:  (3)
 .111طه:  (4)
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ويوضح ذلك أيضا الدليل  (،الصهة ختتلف باختالف املضاف إليه)
ها أشياء قد اتهقت يف أننا جند يف احملسوسات اليت نرا وهو:احلسي 

وهذا ال يكابر فيه إال من طمس اهلل  ،أمسائها واختلهت يف كيهياتها
فهل باهلل عليك  وللبعوض وجهًا، ،فإننا نرى أن للهيل وجهًا ،عقله

يكون وجه الهيل كوجه البعوض لالتهاق يف اسم الوجه؟ بالطبع ال، 
وصف أنها خملوقة  فإذا كان ذلك يف املطلوقات فيما بينها مع أنه جيمعها

واملطلوق الضعيف  ،فهل يكون ذلك الز  بني اخلالق الكامل من وجه
 ،العاجز الهقري املسكني؟ وحنن نعلم أن الشمس توصف باإلضاء 

فهل تكون إضاء  الشمس كإضاء  الشمعة  ،والشمعة توصف باإلضاء 
لالتهاق يف وصف اإلضاء ؟ بالطبع ال، وحنن نرى أن النملة توصف 

فهل يكون وجود السماء كوجود  ،والسماء توصف بالوجود ،ودبالوج
بل هو  ،فاألمر واضح جدًا ،النملة لالتهاق يف اسم الوجود؟ بالطبع ال

فقول أهل السنة  ،ولكن عميت عنها عيون اخلهافيش ،كشمس النهار
أعين قوهلم: االتهاق يف األمساء ال يستلز  االتهاق يف املسميات،  هذا

والعقل، وأقسم باهلل العظيم أنه صحيح  ،واحلس ،لقول صحيح بالنق
 كل الصحة فإن قلت: وما الداعي إىل تقرير هذه املقدمة؟ 

تتضح أهمية هذه القاعد  إذا عرفت أن املبتدعة من املمثلة  فأقول:
واملعطلة قد قلبوا هذه القاعد  فقالوا: االتهاق يف األمساء يستلز  

وهي اليت أوقعت  ،باطلة كل البطالن االتهاق يف املسميات، وهذه قاعد 
فإن املمثلة ملا رأوا  ،وأهل التعطيل يف التعطيل ،أهل التمثيل يف التمثيل
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 ،مع أمساء صهاتنا قالوا: إذًا الصهة كالصهة ةأن أمساء صهات اهلل متهق
لكنهم  ،وأما املعطلة فإنهم نتج عندهم أيضًا ما نتج عند إخوانهم املمثلة

فلم جيدوا بدًا  ،ألنهم ال يريدون تشبيه اهلل خبلقه ،خافوا من هذه النتيجة
ليهروا من هذه النتيجة اليت قامت يف  ،من تعطيل صهات اهلل تعاىل

فهذه القاعد  بدون  ،رؤوسهم بسبب هذه القاعد  القبيحة الذميمة
احلرف صحيحة كل  هذاوبإثبات  ،)ال( باطلة كل البطالن :حرف

ومبا أن العقيد  الواسطية قد ذكر الشيخ فيها كثريًا من الصهات  ،حةالص
لتكون من باب  ،فالبد من تقريرها قبل البدء يف شرح هذه الصهات

 .التأصيل قبل التهريع، ويتضح األمر أكثر باملقدمة السادسة
  :الرابعة واألربعونالقاعدة  

 ( ممثل معطل وكل معطل ممثل كل)

يقال إن املمثل ملا اعتقد أن صهات اهلل تعاىل  وبيان ذلك أن :أقول
 كصهات خلقه فإنه يكون بذلك قد وقع يف ثالثة أنوا، من التعطيل:

: أنه عطل النصوص العامة اليت تقطع دابر املماثلة بني اخلالق األول

ٺ  ٿ        چ  :واملطلوق عن داللتها الصحيحة كقوله تعاىل

ٺ  چ  :الصحيحة وكقوله تعاىلواملمثل عطلها عن داللتها ، (1)چٿ

واملمثل قد عطلها عن معناها الصحيح ألنه قد ، (2)چٿ  ٿ  ٿ

                                                 

 .11الشورى:  (1)
 .74النحل:  (2)
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، (1)چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ :ضرب هلل أمثااًل وكقوله تعاىل
واملمثل قد عطلها عن معناها الصحيح ألنه جعل هلل مكافئًا يف صهاته 

واملمثل قد عطلها عن ، (2)چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋچ :وكقوله تعاىل
 ،أي أشباه ونظراء يف صهاته ،ألنه قد جعل هلل أندادًا ،الصحيحمعناها 

فهذه النصوص العامة اليت تنهي مماثلة اهلل خبلقه قد عطلت عن معانيها 
فهذا هو التعطيل األول، وهو تعطيل النصوص  ،الصحيحة عند املمثلة

 واملطلوق.العامة اليت تقطع دابر املماثلة بني اخلالق 
صوص الصهات اخلاصة عن معانيها الصحيحة اليت الثاني: أنه عطل ن 

فهل باهلل عليك هذه ، (3)چڌ   ڌ  ڎچ :كقوله تعاىل ،نزلت إلثباتها
اآلية قد نزلت إلثبات وجه كوجه املطلوق أ  إلثبات وجه الئق جبالل 

فهو  ،اهلل وعظمته؟ الشك أنه الثاني واملمثل ال يههم منها إال األول
بذلك قد عطلها أي أخرجها عن داللتها الصحيحة اليت نزلت هلا إىل 

فهل ، (4)چوئ  ۇئ  ۇئ چ :معاني أخرى ال تدل عليها، وكقوله تعاىل
هذه اآلية تهيد اليد احلقيقية على ما يليق جبالل اهلل وعظمته أ  أنها تهيد 

أنها يد واملمثل ال يههم منها إال  ،األول :يدًا كيد املطلوق؟ الشك أنه
فيكون بذلك عطل نصوص إثبات اليد عن معانيها  ،كيد املطلوق

                                                 

 .4اإلخالص:  (1)
 .22البقر :  (2)
 .27الرمحن:  (3)
 .64املائد :  (4)
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فهل هذه اآلية تثبت ، (1)چڤ  ڤ    ڦچ :وكقوله تعاىل ،الصحيحة
عينًا حقيقية الئقة باهلل جل وعال أ  أنها تهيد عينًا كعني املطلوق؟ 

ولكن املمثل ال يههم منها إال عينًا كعني املطلوق  ،األول :الشك أنه
وهكذا يف كل آيات  ،فيكون بذلك قد عطلها عن معناها الصحيح

فقد عطل النصوص املثبتة للوجه عن داللتها  ،الصهات وهي كثري  جدًا
 ،وعطل النصوص املثبتة لليدين عن داللتها الصحيحة ،الصحيحة

وعطل النصوص  ،لتها الصحيحةوعطل النصوص املثبتة للعينني عن دال
 ،وعطل النصوص املثبتة للرمحة ،املثبتة لالستواء عن داللتها الصحيحة

وعطل النصوص  ،الصحيحة والبغض عن معانيها ،والكراهة ،والرضى
وعطل نصوص العلو  ،واإلتيان عن معانيها الصحيحة ،املثبتة للمجيء

 ،ا الصحيحةوعطل نصوص الكال  عن داللته ،عن داللتها الصحيحة
 ،والساق عن داللتها الصحيحة ،والقد  ،وعطل نصوص األصابع

 .وهكذا
ذلك ألن هذه النصوص مل تنزل إلثبات صهات متاثل صهات  

وإمنا نزلت إلثبات صهات حقيقية على ما يليق جبالل اهلل  ،املطلوقات
فهو  ،وهذا املمثل ال يههم منها إال املماثلة ،وكربيائه جل وعال ،وعظمته

فعنده  ،بهذا االعتقاد الباطل قد عطل النصوص اخلاصة املثبتة للصهات
 :وهناك أيضًا تعطيل ثالث ،وتعطيل خاص ،تعطيل عا  :اآلن تعطيالن

وهو أنه إذا اعتقد أن صهات اهلل كصهات خلقه فإنه يكون بذلك قد 
                                                 

 .39طه:  (1)
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فإنه جيب علينا وجوب عني أن  ،عطل اهلل تعاىل عن كماله الواجب
العتقاد اجلاز  أن كل صهة أثبتها اهلل تعاىل له فله أكملها وغايتها نعتقد ا
ومن املعلو  أن صهات املطلوقات ناقصة فإذا قال: إن صهة  ،ونهايتها

اخلالق كصهة املطلوق فإنه بذلك يكون قد عطل اهلل تعاىل عن كماله 
 ،ومسعه ناقص ،فإن وجه املطلوق ناقص ،الواجب له يف ذاته وصهاته

وهكذا فإذا قال وجه اخلالق كوجه املطلوق فقد عطل  ،ناقصوبصره 
وإذا قال مسع اهلل كسمع املطلوق فقد عطل  ،الوجه عن كماله الواجب
وإذا قال بصر اهلل كبصر املطلوق فقد عطل  ،السمع عن كماله الواجب
فإذا قال ذلك يف كل صهات اهلل تعاىل فإنه  ،البصر عن كماله الواجب

اهلل تعاىل عن كماله الواجب له جل وعال  يكون بذلك قد عطل
: وتقدس وتنزه عن كل نقص يف ذاته أو صهاته أو أمسائه أو أفعاله

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  چ

وأما  (،كل ممثل معطل) :فهذا بالنسبة لقول أهل السنة، (1)چخب  مب
فبيان ذلك أن يقال: إن املعطل إذا سألته ملاذا  (وكل معطل ممثل)قوهلم: 

عطلت اهلل عن صهاته؟ بادر بقوله ألن إثبات هذه الصهات يستلز  
 ،وأراد أن يهر من هذا التمثيل فعطل ،ل أواًلـفهو مثَّ ،مماثلة اهلل خبلقه

 ،أي أنه مل يصعد إىل درجة التعطيل إال بعد أن صعد درجة التمثيل
بل إن احلجة أعين الشبهة اليت يستدل بها  ،ثانيًاثم عطل  ،فمثل أواًل

على التعطيل إمنا هي خوف التمثيل وهذا واضح، ويقال أيضًا: إن 
                                                 

 .182-180الصافات:  (1)
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األمساء والصهات  نهىفمنهم من  ،بعض املعطلة عنده غلو يف التعطيل
اإلثبات فال يصف اهلل تعاىل إال بالنهي  نهىومنهم من  ،مجيعًا كاجلهمية

وال  ،وال ميت ،اهلل النقيضني فيقول: ال حي فقط، ومنهم من سلب عن
 ،وليس بأخرس ،وال يتكلم ،وال أصم ،وال مسيع ،وال جاهل ،عامل

وهكذا، فهؤالء بهذا التعطيل قد وقعوا يف متثيل اهلل تعاىل باملعدومات 
مع ما يلزمهم من  ،فهم فروا من شيء ووقعوا يف شر منه ،املمتنعات

فال حول وال قو  إال باهلل العلي  ،والتكذيب بها، تعطيل النصوص
وإنا هلل وإنا إليه راجعون، اللهم إنا نربأ إليك من متثيل املمثل  ،العظيم

ونعوذ بوجهك الكريم أن نقع يف  ،ومن تعطيل املعطل ومتثيله ،وتعطيله
 ،ونسألك اللهم بامسك األعظم الثبات إىل املمات ،شيء من ذلك

 واهلل أعلم. .نها وما بطنونعوذ بك من مضالت الهنت ما ظهر م
 :القاعدة اخلامسة واألربعون

 (الذات يف الكالم عن فرع الصفات يف الكالم)

وأن إثباتنا  ،إنه قد انعقد االتهاق أن هلل تعاىل ذاتًا ال متاثل الذوات أقول:
 فهاهنا ثالثة أمور: ،للذات إثبات وجود ال إثبات تكييف

 : أن هلل ذاتًا .األول
 ال متاثل الذوات.أنها  :الثاني
 ال إثبات تكييف.  ،أن إثبات الذات إمنا هو إثبات وجود :الثالث
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 ،وال يعارض فيها إال املعاند ،وهذه األمور الثالثة تهيدنا عد  أمور الزمة
ألن القلوب وهدايتها من خصائص عال   ،وال سبيل لنا على القلوب

 :الغيوب
البد لزامًا أن نؤمن أن هلذه الذات : إذا كنا نؤمن بأن هلل ذاتًا فاألمر األول

فمن أثبت الذات وأنكر  ،ذلك ألنه ال يتصور ذات بال صهات ،صهات
وعارض املنقوالت  ،وخالف احملسوسات ،الصهات فقد كابر املعقوالت

ألن نهي الصهات يستلز  نهي الذات، وليس هناك ذات  ،املسلمات
ن يف ذهن هذا إمنا يكو ،أي ذات بال صهات ،مطلقة عن الصهات

فالدعاوى  ،ولو ادعى أنه من العقالء ،األمحق األخرق الذي ال يهقه
ولذلك فإن قول بعض املبتدعة بنهي النقيضني  ،البد إلثباتها من البينة

 ،ونهي الذات حقيقته نهي وجود اهلل تعاىل ،مهضي إىل نهي الذات أصاًل
من كهر بل هو أعظم كهرًا  ،وهذا كهر أكرب خمرج عن امللة بالكلية

فإن املشركني كانوا يعتقدون أن اهلل تعاىل هو اخلالق الرازق  ،املشركني
ولكن هؤالء  ،وإمنا كانوا يشركون يف توحيد العباد  ،احملي املميت

وال  ،ال حي :فيقولون ،القرامطة الغال  ينهون عن اهلل تعاىل النقيضني
وال  ،وال فوق ،وال أخرس ،وال متكلم ،وال أصم ،وال مسيع ،ميت

وقوهلم هذا  ،وهكذا ،وال خارجه ،وال داخل العامل ،وال وحت ،حمايث
فانظر كيف  ،ألن هذه صهات املعدو  املمتنع ،يستلز  نهي الوجود أصاًل

اليت ال  ،واحلهر العميقة ،جتر البد، أصحابها إىل هذه املهاوي العقيمة
 ،والرجو، إىل مذهب السلف ،خمرج هلم منها إال بالتوبة النصوح
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واملقصود أن اإلنسان إذا اعتقد أن هلل ذاتًا فالبد لزامًا أن يؤمن أن له 
هي جممو،  بل إن الذات ،ألنه ال تكون الذات إال بصهات ،صهات

 .الصهات واهلل املستعان
إذا كنا نؤمن بأن ذات اهلل تعاىل ال مياثلها شيء من الذوات  :األمر الثاني

ت هذه الذات ال مياثلها شيء من فالبد لزامًا أيضًا أن نعتقد أن صها
فما  ،ذلك ألن اختالف الذوات يؤدي إىل اختالف الصهات ،الصهات

ألن الكال  يف الصهات فر، عن  ،تقوله يف الذات فقله يف الصهات
 ،فال ميكن أبدًا وال يتصور أصاًل أن ختتلف الذوات ،الكال  يف الذات
ال متاثل شيئًا من  ختصه افإذا كنا نؤمن أن هلل ذات ،وتتهق الصهات

فيجب علينا أيضًا أن نؤمن أن هلل صهاتًا ختصه ال متاثل  ،الذوات
وأي عاقل يف الدنيا يقول: إن ذات اهلل كذاتي؟ هذا ما مل  ،الصهات

وإمنا  ،نسمعه ومل نقرأه أبدًا، فاخلالف بني أهل القبلة ليس يف الذات
بل حتى املمثلة يؤمنون أن اهلل تعاىل له ذات  ،اخلالف وقع يف الصهات

وهذا تناقض  ،له صهات كالصهات :ولكنهم يقولون ،ليست كالذوات
 ،والهطر املستقيمة ،وتهافت واضح ال ترضاه العقول السليمة ،صريح

مثل: هل أنت مفضاًل عن النقول الصحيحة الصرحية، ولذلك فيقال لل
له: إن الكال  يف الصهات كالكال   فقل ،؟ فسيقول: نعماتقر بأن هلل ذات

فإذا كانت ذاته جل وعال ال مياثلها شيء من الذوات  ،يف الذات
أن تكون صهات هذه  -إن كنت عاقاًل تدري ما تقول  -فيلزمك 

فإنك ترى صهات الهيل ختتلف  ،الذات ال مياثلها شيء من الصهات



 

 698 
 

هما وسبب ذلك اختالف ذاتيهما، فاختالف ذاتي ،عن صهات اجلمل
 ،أدى إىل اختالف صهتيهما، وصهات زيد ختتلف عن صهات عمرو

فاختالف ذاتيهما أدى إىل اختالف  ،وسبب ذلك اختالف ذاتيهما
وسبب ذلك  ،صهتيهما، وصهات الهرس ختتلف عن صهات الذباب

اختالف ذاتيهما، فاختالف ذاتيهما أدى إىل اختالف الصهات فيما 
فكيف باهلل عليك ال  ،ا خملوقةبينهما مع أنهما جيمعهما وصف أنه

وبني املطلوق  ،يكون ذلك الزمًا فيما بني اخلالق الكامل من كل وجه
الضعيف من كل وجه؟ هذا ماال يكون أبدًا، بل الذي ندين اهلل تعاىل 

وندرسه لتالميذنا أن هلل صهاته  ،ونقوله بألسنتنا ،ونعتقده بقلوبنا ،به
به، ذلك ألن الكال  يف الصهات فر، كما أن له ذاته اخلاصة  ،اخلاصة به

 من الكال  يف الذات، واهلل املستعان.
إذا كنا نؤمن أن إثباتنا لذات اهلل تعاىل إمنا هو إثبات وجود  :األمر الثالث

فكذلك نقوله يف صهات هذه الذات، أن إثباتنا  ،ال إثبات تكييف
لصهات هذه الذات أيضا هو إثبات وجود ال إثبات تكييف، ألن 

لكال  يف الصهات فر، عن الكال  يف الذات، فنحن إذا قلنا: إن هلل ا
فكالمنا هذا يهيد إثبات وجود هذه الصهات على ما يليق جبالله  ا،ذات

 ،واحد ال خيتلف  -أي الذات والصهات  -وعظمته، ألن الكال  فيهما 
ومتهق ال يهرتق، فما تقوله يف ذات اهلل تعاىل قله يف صهاته، وال نعين 

 -أو صهاته ال كيهية هلا يف احلقيقة والواقع  ،ذلك أن ذات اهلل تعاىلب
ونعوذ باهلل من ذلك، بل املنهي هنا إمنا هو علمنا بهذه  -حاشا وكال 
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وال كيف  ،ألنه ال يعلم كيف ذات اهلل ،الكيهية، أي الكيهية املزعومة
فضاًل عن من دونهم من  ،وال نيب مرسل ،ال ملك مقرب ،صهاته

األولياء والصاحلني، فال يعلم كيف اهلل إال اهلل جل وعال، فقول أهل 
)من غري تكييف( أي من غري حكاية لكيهية شيء من هذه  :السنة

بال كيف( أي من غري ادعاء علم شيء من كيهية ) :الصهات، وقوهلم
همني وال متو ،فال ندخل يف هذا الباب متأولني بآرائنا ،الصهات

، (1)چۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉچ :بل األمر مبناه على التسليم ،بأهوائنا
واملقصود أنه كما أن إثباتنا لذات اهلل تعاىل إثبات وجود ال إثبات 

فكذلك إثباتنا لصهاته جل وعال أيضًا إثبات وجود ال إثبات  ،تكييف
، واهلل ألن الكال  يف الصهات فر، عن الكال  يف الذات ،تكييف

 .املستعان
إنه من املعلو  املتقرر عند أهل السنة وغريهم أن ذات اهلل  :األمر الرابع

تعاىل ال يعلمها إال اهلل تعاىل، فإذا كان ذلك كذلك فيجب أيضًا من 
إن صهات هذه الذات ال  زمة بني الذات والصهات أن يقال:باب املال

كل شيء ال تعلم  تعاىل، ألن الكال  فيهما واحد، فصهةيعلمها إال اهلل 
ت ذاته، فاجلهل بالذات مهضي إىل اجلهل يف الصهات، أي َمِلإال إذا ُع

ڈ     ژ  ژ  چ :يف الكيهية، وبناء عليه فإذا قال لك اجلهمي

كيف استوى؟ فقل له: أواًل أخربني أنت كيف اهلل يف ذاته ، (2)چڑ
                                                 

 .7آل عمران:  (1)
 .5طه:  (2)
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أي كيف ذاته جل وعال؟ فبالطبع سيقول: ال أعلم كيف هو يف ذاته، 
فإذا قال ذلك فقل له: وأنا أيضًا ال أعلم كيف هو يف ذاته، فإذا كنا 
مشرتكني يف عد  العلم بالذات فكيف تطالبين أن أبني لك كيهية استوائه 

فإن اجلهل بكيهية الذات يقتضي  نا ال أعلم أصاًل كيف هو يف ذاته؟وأ
فمن علم الذات  ،اجلهل بكيهية الصهات، فكيهية الصهة تابعة للذات

وحنن  ،عرف كيهية الصهات، ومن جهل الذات جهل كيهية الصهات
فمن باب أوىل أن ال نعلم كيهية  ،باالتهاق ال نعلم كيف اهلل يف ذاته

فنحن ال  ،ألن الكال  يف الصهات فر، عن الكال  يف الذات ،صهاته
ننا وال نعلم كيهية يديه أل ،نعرف كيهية وجهه ألننا جنهل كيهية الذات

وال نعلم كيهية استوائه ألننا ال نعلم كيهية ذاته، وال  ،جنهل كيهية ذاته
نعلم كيهية جميئه وإتيانه ونزوله إىل السماء الدنيا ألننا أصاًل ال نعلم 

العالقة بني  كيهية ذاته، وهكذا يف سائر الصهات، فإذا قيل لك وما
يت تقول: الكال  : العالقة بينهما هذه القاعد  الالذات والصهات؟ فقل
 .كال  يف الذات واهلل املستعانيف الصهات فر، عن ال

إذا تقرر لنا أن الكال  يف الصهة كالكال  يف الذات فاعلم  :األمر اخلامس
وجنبك كل شر وبالء وفتنة، أننا  ،ووفقك لكل خري ،رعاك اهلل تعاىل

خًا ونعتقد االعتقاد الراسخ الذي هو أعظم رسو ،نؤمن اإلميان اجلاز 
من اجلبال الرواسي أن اهلل تعاىل كامل الكمال املطلق من كل وجه يف 

وذاته جل وعال هلا الكمال املطلق، أي غاية الكمال  ،ذاته جل وعال
وعظيم كربيائه وسلطانه عز وجل،  ،ونهاية الكمال على ما يليق جبالله
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ليه وبناء ع ،هذا قولنا يف الذات والكال  يف الصهات كالكال  يف الذات
فيلزمنا أن نقول أيضًا: أن الصهات اليت نثبتها هلذه الذات هي الصهات 
الكاملة من كل وجه، أي أن هلا الكمال املطلق فال يعرتيها نقص بوجه 
من الوجوه، فكما أن لذاته الكمال املطلق فكذلك أيضًا لصهاته الكمال 

وصهات  املطلق، فلله تعاىل الذات الكاملة املتصهة بالصهات الكاملة،
قة املتناهية من كل وجه، والعظمة املطل ،واجلمال املطلق ،اجلالل املطلق

ألن ذاته هلا الكمال املطلق، ووجهه جل  ،له الكمال املطلق فاستواؤه
وعال له الكمال واجلمال والبهاء املطلق، ألن ذاته جل وعال هلا الكمال 

ه الكمال املطلق واجلمال والبهاء املطلق، ونزوله إىل السماء الدنيا ل
ألن ذاته جل وعال هلا الكمال  ،الذي ال يعرتيه نقص بوجه من الوجوه

املطلق الذي ال يعرتيه نقص بوجه من الوجوه، وهكذا يف سائر صهاته، 
أو نقول غري  ،ونعوذ به جل وعال أن نعتقد ،وال ميكن أن يقال غري هذا

ظها واستذكارها فاهلل اهلل يف حه ،فانظر إىل بركة هذه القاعد  ،هذا
فإنها أحد األسباب اليت يتحقق بها  ،وتعليمها للطلبة والناشئة ،دائمًا

تعظيم اهلل جل وعال، وتعظيمه عز وجل من مقاصد الشريعة اليت 
، وهو وجيعل اجلنة مأوانا ومأواك ،جاءت بإثباتها، واهلل حيهظك ويرعاك

 .أعلى وأعلم
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  :القاعدة السادسة واألربعون 

 (بعض يف كالكالم الصفات بعض يف الكالم)

وقد رأينا بركتها على أنهسنا وطالبنا  ،وهي أيًضا قاعد  نافعة جدًا أقول:
وقال عليه  ،ألني أحب لك ما أحبه لنهسي ،فأحب أن أوحهك بها

 .(1)(ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنهسه) :الصال  والسال 
و القول فيه متهق ال  ،واحدوبيانها أن يقال: أن باب الصهات باب 

وواحد ال يتعدد، فما تقوله يف صهة فإنه  ،ومؤتلف ال خيتلف ،يهرتق
فالقول يف صهة الوجه هو بعينه القول يف  ،ينجر على مجيع الصهات

وهكذا يف سائر الصهات، وهذه  ،والعينني ،واليدين ،صهة االستواء
 سبعةلصهات إال القاعد  رد قوي على األشاعر  الذين ال يثبتون من ا

 ،والعلم ،واإلراد  ،والسمع ،والبصر ،والكال  ،وهي: احليا  ،فقط
والقدر ، وحيرفون الباقي، وإنك إذا سألتهم عن سبب ردهم للباقي 

 .ك جبوابني ال ثالث هلماوأجاب
ن إثبات ما عدا هذه السبع يهضي إىل متثيل اهلل تعاىل إ :األول: يقولون 

د حرفوا ما حرفوه من الصهات حبجة املماثلة فأنت تراهم هنا ق ،خبلقه
فإذا كان ما  ،فيقال هلم: إن القول يف بعض الصهات كالقول يف بعض

نهيتموه من الصهات يستلز  التمثيل فكذلك يقال أيضًا فيما أثبتموه 
ألن املطلوق له وجه،  ،يستلز  التمثيل، ألنكم تهرون من إثبات الوجه

                                                 

ومسلم يف اإلميان (، 13رقم: )باب عالمة اإلميان، كتاب اإلميان، البطاري، أخرجه  (1)
 .باب الدليل على أن من خصال اإلميان أن حيب ألخيه املسلم ما حيب لنهسه (،45) :رقمب
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طلوق له يد، وتهرون من إثبات االستواء وتهرون من إثبات اليد ألن امل
وتهرون من إثبات العني ألن املطلوق له عني،  ،ألن املطلوق له استواء

وهكذا، ولكنكم تثبتون احليا ، فباهلل عليكم أليس املطلوق له حيا ، 
وتثبتون الكال  واملطلوق له كال ، وتثبتون السمع والبصر واإلراد  
والقدر  والعلم واملطلوق له مسع وبصر وإراد  وقدر  وعلم، فتكونون 

ذور الذي من أجله فررمت من إثبات باقي بذلك قد وقعتم يف نهس احمل
فإما أن تثبتوا اجلميع فتلحقوا بركب  ،الصهات، وهذا تناقض ظاهر

وإما أن تنهوا اجلميع فتلحقوا بركب إخوانكم  ،أسيادكم أهل السنة
املعتزلة، أما أن تثبتوا البعض وتنهوا البعض فهذا هو عني التناقض، فإن 

 ،على الوجه الذي يليق به جل وعال قالوا: حنن نثبت الصهات السبع
فنقول هلم: وكذلك أثبتوا بقية الصهات على الوجه الذي يليق باهلل جل 
وعال، واسرتحيوا وأرحيوا، وإن قالوا: إن إثباتنا هلذه الصهات السبع ال 

فنقول هلم: وأيضًا إثبات بقية الصهات ال  ،يقتضي متثيل اهلل خبلقه
ذا، فما كان جوابهم فيما نورده عليهم يف يقتضي متثيل اهلل خبلقه، وهك

ألن القول يف كل  ،صهاتهم فهو جوابنا عليهم فيما نهوه من الصهات
تلف، فإذا كان ما أثبتموه ال يقتضي متثيل اهلل خي الصهات قول واحد ال

فكذلك ما أثبتموه  ،فكذلك ما نهيتموه ال يستلز  متثيل اهلل خبلقه ،خبلقه
إن  :يستلز  متثيل اهلل خبلقه، ويقال هلم أيضًا -على فهمكم هذا-أيضًا  

 ،أخوانكم املعتزلة واجلهمية ينكرون عليكم إثباتكم هذه الصهات السبع
ألنهم ينكرون الصهات كلها، ويوردون عليكم شبهًا يف إثباتكم هلذه 
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وأنتم تقومون بالرد عليهم دفاعًا عن مذهبكم يف إثبات هذه  ،السبع
م عليهم دفاعًا عن مذهبكم فهو بعينه جوابنا فما كان جوابك ،السبع

عليكم فيما نهيتموه، ويف ذلك يقول أبو العباس فيما أثبتموه رمحه اهلل 
فيما  هرق بني بعض الصهات وبعض يقال له)فهذا امل :تعاىل يف التدمرية

 .(1)كما يقوله هو ملنازعه فيما أثبته( نهاه
بعض، وهذا باتهاق أهل ألن القول يف بعض الصهات كالقول يف  :قلت 

السنة رفع اهلل نزهلم يف الهردوس األعلى، وحنن نقول: إن إثبات ما أثبته 
يف سنته حق على  ×اهلل لنهسه من الصهات يف كتابه أو أثبته له رسوله 

متثياًل، ألننا نثبته من غري  يحقيقته على ما يليق جبالله وعظمته ال يقتض
ألن اهلل تعاىل ليس  ،وال متثيل ،ومن غري تكييف ،وال تعطيل ،وحريف

إن  :كمثله شيء وهو السميع البصري، وأما جوابهم الثاني فهم يقولون
والصهات اليت نهيناها مل  ،الصهات اليت نثبتها قد اقتضى العقل ثبوتها
 لنا على ذلك أجوبه: :يقتض العقل ثبوتها، فإذا قالوا ذلك فقل هلم

على الدليل وال مدخل للعقول األول: أن باب الصهات باب توقيهي 
 فيه.

فما ترونه بعقولكم أنه ليس  ،الثاني: أن العقول متهاوتة أشد التهاوت
بثابت يراه غريكم أنه ثابت، فبأي عقل نزن الكتاب والسنة، ذلك ألن 
العقل ال يعرف تهاصيل ما جيب إثباته هلل مما نهي عنه، فأنتم ترون أن 

سائر الصهات، واجلهمية يرون أن وينهي  ،العقل يثبت األمساء فقط

                                                 

 .33: ـد. حممد بن عود  السعوي صوحقيق: التدمرية:  (1)
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العقل يقضي بنهي الكل األمساء والصهات، والهالسهة يرون أن العقل 
وال يثبت إال النهي فقط، والقرامطة غالٌ  يرون أن  ،ينهي كل إثبات

فأي عقل نعتمده وننزل  ،العقل هو نهي النقيضني، فالعقول متهاوتة
 الكتاب والسنة عليه؟.

فإن انتهاءه ال يدل على انتهاء ما أثبته  انتهىيل العقل الثالث: سلمنا أن دل
فإن النقل دليل مستقل بذاته ال يعرض على العقل،  ،الدليل النقلي

فالصهات اليت نهيتموها قد جاءت بها األدلة الصحيحة الصرحية من 
الكتاب والسنة فيجب إثبات ما أثبته النقل، فال تقف حيث وقف 

 قل.بل قف حيث وقف الن ،العقل
أننا ال نسلم أصاًل أن العقل عاجز عن إثبات كثري مما نهيتموه من  :الرابع

الصهات، فإن العقل السليم يعرف طريق إثبات ذلك، فمثاًل إكرا  
وإدخاهلم اجلنة وإعدادها بأنوا، النعيم املقيم  ،الطائعني بأنوا، اإلكرا 

ين وتعذيبهم واللذ  األبدية دليل على حمبتهم ورمحتهم، وإهانة الكافر
بأنوا، العذاب وإدخاهلم النار دليل على بغضهم والغضب عليهم، 

وإمساك اجلبال دليل على القو   ،وإمساك السماوات واألرض أن تزوال
 املستعان.الكاملة، وهكذا يف صهات كثري  واهلل 

فتأمل هذه  ،واملقصود: أن القول يف بعض الصهات كالقول يف بعض 
برها حق تدبرها جتدها برد اليقني على الهؤاد، وتد ،القاعد  العظيمة

وهذا هو شأن احلق، فإنه ينزل على القلوب احملبة له كالسلسبيل العذب 
 واهلل يتوالنا وإياك. ،البارد يف القيظ احلار اجلاف
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 القاعدة السابعة واألربعون 

 أهل السنة واجلماعة يعلمون معاني الصفات وجيهلون كيفياتها()

ونهعنا مبا علمنا أن أهل  ،وعلمنا ما ينهعنا ،اعلم رمحنا اهلل وإياك أقول:
السنة رفع اهلل نزهلم يف الهردوس األعلى ينظرون إىل صهات اهلل من 

 :جهتني
 املعاني.من جهة  -
والبد أيضًا  ،ومن جهة الكيهيات، والبد من التهريق بني هاتني اجلهتني -

فأقول وباهلل التوفيق: أما املعاني فإنهم  ،من معرفة مذهب أهل السنة فيهما
وذلك ألن ألهاظ  ،أي أن معاني الصهات معلومة عند أهل السنة ،يعلمونها

فوجب علينا محل هذه األلهاظ  ،آيات الصهات نزلت باللسان العربي املبني
وال ميكن أبدًا أن يكون  ،على املعاني املتقرر  عندنا يف هذا اللسان العربي

أو يكون املراد بها معان أخرى غري املعاني  ،جمهواًل ال يعلم املراد بها
املتقرر  يف هذا اللسان العربي، وألن اهلل تعاىل قد أمرنا بتدبر هذا القرآن 

فكيف نؤمر  ،والتدبر درجة يسبقها الههم ،وأكثر آياته من آيات الصهات
م جزمًا أنه ملا بتدبر ألهاظ ال يههم معناها؟ هذا ما ال يكون أبدًا بل حنن نعل

ومن ذلك  ،ومعرفة معناه ،وتعقله ،أمرنا بتدبر كتابه أنه مما ميكن تههمه
ولذلك فاملعتمد يف مذهب أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل هو  ،آيات الصهات

فإنهم  ،وال جيوز نسبتهم إىل غريه كما فعله بعض املؤلهني يف االعتقاد ،هذا
بل  ،وهذا خطأ يف النسبة بال شك ،يزعمون أن السلف ال يعلمون املعاني

فالوجه معناه لغة ما وحصل به  ،املعاني عندنا معلومة ال إشكال يف ذلك
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والنزول يكون  ،والسمع إدراك األصوات ،والبصر رؤية األشياء ،املواجهة
 ،واالستواء املعدى بـ)على( هو العلو واالستقرار ،من أعلى إىل أسهل

وأما الكيهيات فإنها  ،لسنة معلومةفمعاني الصهات عند أهل ا ،وهكذا
بل يهوضون علم  ،أي كيهيات الصهات ال يتكلمون فيها البتة ،جمهولة

الكيهية إىل اهلل تعاىل ويقولون: الكيف جمهول، ذلك ألن الكيهية ال تعلم 
فقد اتهق أهل السنة أن رؤية  ،وهي معدومة يف حق اهلل تعاىل ،إال بالرؤية

ألنه جل  ،وهو منتٍف أيضًا ،أو برؤية نظريه ، ممكنةاهلل تعاىل يف الدنيا غري

وال  ،(2)چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ، (1)چٺ  ٿ        ٿچ  وعال
حتى يستدل بصهاته عليه أو  ،وال نظري له جل وعال ،مسي له وال ند

وإمنا أخربنا  ،مل خيربنا عن كيهية الصهة× بإخبار الصادق عنه والنيب 
فوجب الوقوف عند حد النص وال  ،ومل يتكلم عن كيهية الصهة ،بالصهة

ومل خيربنا عن كيهية هذا  ،أن لربنا وجهًا ×فقد أخربنا  ،نتعداه قيد أمنلة
وأخربنا أن  ،وأخربنا أن لربنا عينًا ومل خيربنا عن كيهية هذه العني ،الوجه

استواًء ومل خيربنا وأخربنا أن لربنا  ،لربنا يدًا ومل خيربنا عن كيهية هذه اليد
فكيف نعلم كيهيات  ،وهكذا يف سائر صهاته ،عن كيهية هذا االستواء

صهات اهلل تعاىل وقد انتهت عنها طرق العلم بالكيهية؟ ولذلك فأهل السنة 
يعلمون املعاني وجيهلون الكيهيات، ولذلك فقد جاء عن اإلما  مالك رمحه 

                                                 

 .11الشورى:  (1)
 .4اإلخالص:  (2)
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كيف استوى؟ ، (1)چڈ     ژ  ژ  ڑچ: اهلل تعاىل أنه ملا قيل له
 ،واإلميان به واجب ،والكيف غري معقول ،فقال: االستواء غري جمهول

. وقد انعقد إمجا، أهل السنة على اعتماد هذا اجلواب (2)والسؤال عنه بدعة
االستواء غري جمهول( : )فقوله ،وليس يف االستواء فقط ،يف كل الصهات

والكيف غري : )لسانها، وقولهأي معناه يف اللغة معلو  تعرفه العرب يف 
أي غري داخلة يف  ،معقول( أي أن معرفة الكيهية لصهات اهلل تعاىل ال تعقل

ۋ  چ: حد ما خلق العقل له، فليس للعقل أمامها إال التسليم والتهويض

فال جيوز للعقل أن يهكر جمرد تهكري يف كيهية شيء ، (3)چۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ
إدخال العقل يف طلب معرفة الكيهية مسلك  من صهات اهلل تعاىل، بل إن

فاهلل تعاىل ملا خلق العقل  ،وطريق من طرق الشيطان ،من مسالك الضالل
جعل له حدودًا وطاقات ال يزال تهكريه سليمًا ما دا  داخاًل يف حدوده 

 ،وأما إذا أقحم فيما ليس له فيه جمال فإنه لن يرجع إال باحلري  ،وطاقاته
واحلسر  واخليبة، ومن ذلك كيهيات صهات  ،والشكوكوالتيه  ،والضالل

ومل ختلق العقول  ،اهلل تعاىل فإن معرفتها خارجة عن مدركات العقول
وال قدر  وال طاقة للعقل مهما فكر وقدر على معرفة  ،إلدراكها أصاًل

ال يعلمه ملك  ،ألنه من علم الغيب الذي اختص اهلل تعاىل به ،ذلك

                                                 

 .5طه:  (1)
 شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة، و66: ـالرد على اجلهمية للدارمي صانظر  (2)

 .(3/441) لالكاءي:
 .7آل عمران:  (3)
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  ،واإلميان به واجب( ألنه خرب الشار،: )وقوله ،وال نيب مرسل ،مقرب
فيجب اإلميان اجلاز   ،وقد تقرر أن خرب الشار، جيب تصديقه واإلميان به

والسؤال عنه بدعة( أي ألنه سؤال خمرت، ال : )وقوله ،بكل أخبار الشريعة
يعرف عن أحد من سلف األمة وأئمتها، بل هو تنطع وتشدق وتقحم يف 

 .املهالك
 ،أن تعلم أن القاعد  عند أهل السنة تقول: املعاني معلومة واملقصود

وسط بني مذهبني ضالني كل  وحنن بذلك املذهب ،والكيهيات جمهولة
 الضالل:

، ومن باب أوىل املعاني غري معلومة مذهب املهوضة الذين يقولون: :األول 
 الكيهيات أيضًا.

وجيعلونها  ،علومةبل الكيهيات م : مذهب املمثلة الذين يقولون:الثاني 
وأما  ،ككيهية صهات املطلوقات، فقال أهل السنة: بل املعاني معلومة

 الكيهيات فمجهولة.
الصهات مع  كيف تقول إن مذهب أهل السنة هو العلم مبعاني فإن قلت: 

 ؟ (1)نثبت آيات الصهات ال كيف وال معنى أن اإلما  أمحد يقول:
والهطر  ،إن املعنى الصحيح الذي يههمه أهل العقول السليمة فأقول:

وإمنا املعنى املنهي هنا هو  ،املستقيمة على ما يقتضيه وضع اللسان العربي
ويزعمون أنه هو  ،واملبتدعة الطغا  ،املعنى الذي ابتكرته اجلهمية النها 

يح املراد من آيات الصهات، وهو معنى غريب ال يههمه أهل اللسان الصح

                                                 

 مل أقف على عزوه. (1)
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من هذه األلهاظ، فاملنهي يف كال  اإلما  أمحد هو املعنى الهاسد الباطل 
احملدث الذي ال يعرف عن سلف هذه األمة، فنعوذ باهلل من األهواء 

 ، واألفها  املعتلة املطتلة.املضلة
وكيهياتها جمهولة،  ،وخالصة هذه القاعد  أن معاني الصهات معلومة 

والنزول نعلم معناه يف  ،لكن جنهل كيهيتهفالوجه نعلم معناه يف اللغة و
ولكن جنهل  ،ولكن جنهل كيهيته، والعني نعلم معناها يف اللغة ،اللغة

كيهيتها، والسمع نعلم معناه يف اللغة ولكن جنهل كيهيته، والبصر نعلم 
هل كيهيته، وهكذا يف سائر الصهات، واهلل ربنا معناه يف اللغة ولكن جن
 .نا وإياكأعلى وأعلم، وهو يتوال

  :القاعدة الثامنة واألربعون

 )االتفاق يف االسم الكلي العام ال يستلزم االتفاق 

 بعد التقييد واإلضافة والتخصيص (

: اعلم رمحك اهلل تعاىل أننا معاشر أهل السنة واجلماعة ننظر إىل أقول
 الصهة باعتبارين:

 .مطلقة باعتبارهاــ 
 :نقل مل ولكننا صهة، فهذه( وجود) :كقولنا مضافة، مقيد  وباعتبارها -

 نإ ولكن املطلقة، الصهة وهذه أطلقنا، بل زيد، وجود وال وليد، وجود
 وجود هو بل مطلقا، يعد مل الوجود فهنا زيد، ووجود وليد، وجود: قلنا

 وجود هل اآلن، أسألك وأنا بزيد، مقيد والثاني بوليد، مقيد فاألول مقيد،
 وال خيصه، منهما واحد كل وجود بل ال،: واجلواب زيد؟ كوجود وليد
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 خيصه زيد ووجود حاله، ويناسب خيصه وليد فوجود اآلخر، فيه يشاركه
 بعد افرتقا: واجلواب الوجودان؟ افرتق متى: أسألك ثم ،حاله ويناسب
 تشابه نو، الوجودين بني وهل: أسألك ثم والتطصيص، والتقييد اإلضافة

 االسم يف: واجلواب شيء؟ أي يف: أسألك ثم نعم،: واجلواب واشرتاك؟
 اإلطالق، باعتبار الوجود صهة وهو الوجود، مسمى وهو ،العا  املطلق
 :كلمة ولكن وليد، ووجود ،زيد وجود فيها يدخل( وجود) :فكلمة

 يدخل ال( وليد وجود) :وكلمة فقط، زيد إال فيها يدخل ال( زيد وجود)
 إثباته أريد ما وهما مهمني أمرين على يطلعك وهذا فقط، وليد إال فيها
 املطلق الوجود اسم يف اشرتاك وبينهما إال موجودين من ما أنه: وهما هنا،

 تعاىل اهلل رمحهم واجلماعة السنة أهل ينهيه الذي التشبيه أن: والثاني العا ،
 ،اإلضافة بعد التمثيل هو وإمنا ،الكلي العا  االسم يف االشرتاك هو ليس

 حتى أمثلة لك أضرب ولكن صعب، كال  وهذا واالختصاص، والتقييد
 :فأقول فيه، ضلوا قد البد، أهل من األذكياء ألن تههمه،

 هو هل الوجود هذا املطلوق، ووجود تعاىل، اهلل وجود: األول املثال 
 مقيد؟ أو مطلق

 مقيد والثاني تعاىل، باهلل قيد فاألول مقيد، وجود هو بل: واجلواب 
 اهلل فوجود أحد، فيه مياثله ال وجود تعاىل هلل: نقول فهنا: فأقول باملطلوق،

 طلبنا عليك تعاىل باهلل فمتى حلاله، مناسب املطلوق ووجود به، الئق تعاىل
 بينهما؟ التمثيل وحرمنا ،الوجودين بني التهريق
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 أهل أن من نريد، ما وهذا منهما، واحد لكل الوجود أضهنا ملا: واجلواب 
 ال بل الوجود، مسمى وهو ،املطلق االسم يف االشرتاك ينكرون ال السنة

 .واالختصاص والتقييد اإلضافة بعد الوجودين يف التمثيل إال ينكرون
 مسع أنه منها تههم فهل وأطلقت، فقط مسع: لك قلت لو: آخر ومثال

  املطلوق؟ مسع أو ،تعاىل اهلل
 يقيد مل مطلق اسم ألنه هذا، وال هذا، ال منها أفهم ال ال،: واجلواب
 قيدت فهنا املطلوق، ومسع تعاىل، اهلل مسع: لك قلت لو لكن بأحدهما،

 والسمع تعاىل، اهلل إىل أضهته األول فالسمع ألحدهما، وأضهتها الصهة،
 صارت بل مطلقة، تعد مل اآلن السمع فصهة املطلوق، إىل أضهته الثاني
 السمعني، بني التهريق السنة أهل حينئذ يطلب فهنا مقيد ، مضافة

 حاله، يناسب مسع له واملطلوق به، يليق مسع له تعاىل اهلل: ويقولون
  السمعني؟ بني التهريق ةنالس أهل طلب فمتى

 اخلالق ومسع املطلوق مسع بني هل ولكن الصهة، أضهنا ملا: واجلواب
 إذ املطلق، العا  االسم يف اشرتاك بينهما نعم،: فتقول شيء؟ يف اشرتاك

 السمعني بني والهصل التشابه نهي من بد ال وهل: فأقول مسع، منهما كل
 العا ؟ املطلق االسم يف
 االشرتاك هو ليس السنة أهل يقصده الذي التمثيل نهي ألن ال، :واجلواب 

 مسع نهي يستلز  السمعني بني املقدار هذا نهي ألن العا ، املطلق االسم يف
 تعاىل اهلل صهات من وغريها والعلو البصر صهة يف نقول وهكذا تعاىل، اهلل
 باعتبارها: باعتبارين الصهة إىل فننظر املطلوق، يف مسماها أصل يوجد اليت
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 يف اشرتاك وبينهما إال شيئني من ما أن ونعتقد مضافة، وباعتبارها ،مطلقة
 يف االشرتاك وهذا السنة، أهل باتهاق متقرر أمر وهذا العا ، الكلي االسم
 لواز  من هو بل السنة، أهل عند احملظور هو ليس العا  الكلي االسم
 هو تعاىل اهلل رمحهم السنة أهل عند احملظور ولكن ووجودها، الصهة ثبوت
 ولذلك واالختصاص، والتقييد اإلضافة بعد الصهتني بني املماثلة اعتقاد

 الباب هذا يف تعاىل اهلل رمحهم واجلماعة السنة أهل عند املتقرر  فالقاعد 
 اإلضافة بعد االتهاق يستلز  ال العا  الكلي االسم يف االتهاق) :تقول

 يف اشرتاك فبينهما مقيد، ومسع مطلق مسع فعندنا ،(والتطصيص والتقييد
 جبالله ويليق خيصه له إضافته بعد تعاىل اهلل مسع ولكن السمع، مسمى

 بني وليس حاله، ويناسب خيصه له إضافته بعد املطلوق ومسع وعظمته،
 بصر وعندنا املطلق، الكلي االسم يف إال مماثلة، اإلضافة بعد السمعني

 أضيف إن ولكن البصر، مسمى يف اشرتاك فبينهما مقيد، وبصر مطلق
 خيصه املطلوقر وبص وعظمته، جبالله ويليق خيصه فإنه تعاىل اهلل إىل البصر

 واالختصاص، والتقييد اإلضافة بعد البصرين بني متاثل وال حاله، ويناسب
 العا ، الوجود اسم يف اشرتاك فبينهما مقيد، ووجود مطلق وجود وعندنا
 عز وعظمته جبالله الئق وجود فهو تعاىل اهلل إىل الوجود أضيف إن ولكن
 واالتهاق حلاله، مناسب وجود فهو املطلوق إىل الوجود أضيف وإن وجل،

 واإلضافة التقييد بعد فيه االتهاق يستلز  ال املطلق العا  الوجود اسم يف
 اسم يف اشرتاك فبينهما مقيد ، وحيا  ،مطلقة حيا  وعندنا والتطصيص،

 فلله تعاىل، باهلل مقيد  صارت اهلل، حيا  قلنا إن ولكن العا ، املطلق احليا 
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 املطلوق حيا  قلنا وإذا وعال، جل عظمته وعز جبالله تليق حيا  تعاىل
 ال املطلق العا  احليا  اسم يف واالتهاق وضعهه، حلاله مناسبة صارت
 عا  علو وعندنا واإلضافة، والتطصيص التقييد بعد فيها االتهاق يستلز 
 علو قلنا إن ولكن املطلق، العا  العلو اسم يف اشرتاك فبينهما خاص، وعلو
 كل من الكامل املطلق العلو تعاىل فلله وعظمته، جبالله الئقا صار اخلالق
 مناسبا صار املطلوق، علو قلنا وإن املطلوقني، علو مياثل ال والذي وجه،
 التقييد بعد فيه االتهاق يستلز  ال العا  العلو اسم يف واالتهاق حلاله،

 تعاىل اهلل رمحهم واجلماعة السنة أهل يقول وهكذا والتطصيص، واإلضافة
 .الصهات كل يف
 واجلماعة السنة أهل عند املتقرر أن فيك تعاىل اهلل بارك تعلم أن واخلالصة 

 تعاىل اهلل صهات واسم صهاتنا اسم بني اشرتاك هناك أن تعاىل اهلل رمحهم
 تعاىل، اهلل رمحهم السنة أهل ينكره ال وهذا العا ، الكلي املطلق االسم يف

 من وهناك ،(املطلوقني صهات متاثل ال صهات هلل) :بقوهلم يعنونه وال
 التقييد بعد متاثل املطلوقني وصهات تعاىل اهلل صهات بني أن يدعي

 أهل أمجع الذي املذهب وهو املمثلة، مذهب وهو والتطصيص، واإلضافة
 نعيم قال كما قائله، بكهر منهم الكثري وأفتى ،إنكاره على اهلل رمحهم السنة

 .(1)(كهر فقد خبلقه تعاىل اهلل شبه من) :تعاىل اهلل رمحه محاد بن

                                                 

 تقد  عزوه. (1)
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 وأما والتطصيص، والتقييد اإلضافة بعد التمثيل هو ننكره الذي فالتمثيل 
 منه، بد ال أمر فهذا العا  املطلق الكلي االسم يف واالشرتاك االتهاق جمرد
 .تعاىل هلل الصهات إثبات ضرور  من هو بل
 كان إن( الصهات تشبه ال صهات هلل) :قال من: فنقول هذا علمت إذا 

 كان وإن آد ، بين من أحد به يقل مل قوال أنكر فقد املطلق التشابه ينهي
 وبينهما إال موجودين من ما ألنه ،أخطأ فقد املشابهة مطلق إنكار يقصد

 من هذا البد، أهل قول فصار املطلق، العا  الكلي االسم يف تشابه نو،
 إلنكار البد، أهل دعا والذي التهصيل، من فيها بد ال اليت ااجمملة، األلهاظ
 التماثل هو تعاىل اهلل عن املنهي التمثيل أن ظنوا أنهم هو تعاىل اهلل صهات

 ألننا اخلطأ، عني هو وهذا املطلق، العا  الكلي االسم يف املطلوق وبني بينه
 إنكاره على السنة أهل أمجع والذي تعاىل اهلل عن املنهي التمثيل أن عرفناك

 نريد ما فهمت ولعلك والتطصيص، والتقييد إلضافةا بعد التماثيل هو إمنا
 .هنا إثباته

 فال اشرتاك؟ نو، خلقه وصهات تعاىل اهلل صهات بني هل: لك قيل فإن 
 يف اشرتاك بينهما( نعم) :قل بل وتطلق، ال،: تقل وال وتطلق، ،نعم: تقل

 التقييد بعد بينهما اشرتاك ال أي( ال) :وقل العا ، الكلي االسم
 .واإلضافة والتطصيص

 ينكرها اليت املماثلة: فقل السنة؟ أهل ينكرها اليت املماثلة ما: لك قيل وإن 
 فإن والتطصيص، واإلضافة التقييد بعد الصهتني بني املماثلة هي السنة أهل
 وقع اليت املزالق من كثري من تعاىل اهلل بإذن جنوت فقد فهم عن ذلك قلت
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 من كان وإذا) :تعاىل اهلل رمحه العباس أبو قال العامل، أذكياء من كثري فيها
 حمدث هو وما ،بنهسه واجب قديم هو ما الوجود يف أن بالضرور  املعلو 
 وال ،موجود وهذا ،موجود هذا أن فمعلو  والعد  الوجود يقبل ممكن
 ،هذا وجود مثل هذا وجود يكون أن الوجود يف مسمى اتهاقهما من يلز 
 يقتضي ال: عا  يف اسم واتهاقهما ،خيصه هذا ووجود ،خيصه هذا وجود بل

 يف وال ،والتقييد والتطصيص اإلضافة عند االسم ذلك يف مسمى متاثلهما
 شيء البعوض نإو ،موجود شيء العرش إن قيل إذا عاقل يقول فال غريه،

 ليس ألنه ،والوجود الشيء يف مسمى تهاهما ال هذا مثل هذا نإ: موجود
 معنى يأخذ الذهن بل ،فيه يشرتكان غريهما موجود شيء يف اخلارج

: موجود وهذا موجود هذا قيل وإذا ،املطلق االسم مسمى هو كليا مشرتكا
 كل يف حقيقة االسم أن مع ،غريه فيه يشركه ال خيصه منهما كل فوجود
 .أعلم واهلل .(1) (منهما

  :القاعدة التاسعة واألربعون 

 ( املتعد  وبأثرها ومبقتضاها بها اإلميان تعاىل اهلل أمساء يف جيب) 

وجعلك مباركا حيثما  ،ووفقك لكل خري ،اعلم رمحك اهلل تعاىل: أقول
كنت أن الواجب يف أمساء اهلل تعاىل عند أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل 

 تعاىل ثالثة أشياء:
 أن تؤمن بها امسا هلل تعاىل، فتسمي اهلل تعاىل بها. :األول 

                                                 

 .(3/10) :جممو، الهتاوى (1)
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املتقرر عند  : أن تؤمن مبا تضمنته هذه األمساء من الصهات، ألنوالثاني 
أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل هو أن كل اسم هلل تعاىل فإنه ال بد 
وأن يتضمن صهة من صهات الكمال ونعتا من نعوت اجلمال واجلالل 

 هاء والكربياء والقداسة والعظمة.والب
، أي أن من كمال اإلميان تؤمن باألثر املتعدي هلذا االسم : أنوالثالث 

، فإن  مبقتضى هذا االسم املبارك الكريمتعاىل أن نتعبد هلل تعاىل بأمساء اهلل 
التعبد هلل تعاىل مبقتضى أمسائه وصهاته من أهم موضوعات حياتنا، بل هو 

يف هذه  ن، فنحن موجودومن وجودنا وخلقنا يف هذه احليا  أصل احلكمة
 :تعاىل احليا  حتى نتعبد هلل تعاىل مبقتضى أمسائه وصهاته، فمثال اسم اهلل

)السميع( يقتضي منا أن نؤمن به امسا هلل تعاىل، ويقتضي كذلك أن نؤمن 
، ويقتضي منا عبالصهة اليت دل عليها هذا االسم املبارك، وهي صهة: السم

وهو أن ال يسمع اهلل تعاىل  ،كذلك أن نتعبد هلل تعاىل مبقتضى هذا االسم
هجرا من وال تلعن أو تشتم أو تقول  ،منك إال ما يرضيه، فال تكذب

، ألنك مؤمن بأن ربك الذي تعبده يسمع ما القول أو فحشا من الكال 
، فكلما همت ءعلى مسعه شيء يف األرض وال يف السما هى، وال خيتقول

 أو تقول مقالة حمرمة فتذكر ،نهسك األمار  بالسوء أن تتلهظ بكلمة السوء
الكال   ، فحينئذ تنزجر نهسك عن هذاأن اهلل تعاىل من أمسائه السميع

إن  :، فقد مسع اهلل تعاىل مقالة اليهود الذين قالواالذي ال يرضي اهلل تعاىل
وتوعدهم بالعذاب والعقوبة على هذه الكلمة، قال  ،اهلل فقري وحنن أغنياء

ڀ  ٺ  ٺ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ : تعاىل
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فإياك ثم إياك ، (1)چٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ
من أن تكون ممن توعده اهلل تعاىل من فوق سبع مسوات بسبب كلمة سوء 
قاهلا بلسانه، فاحهظ لسانك أيها املسلم من تلك السقطات اليت قد تذهب 

، ويف عليك سطط اهلل تعاىل وحبط العمل دنياك وآخرتك، وتوجب
 .(2)(ه اجلنةمن يضمن لي ما بني فكيه وما بني فطذيه أضمن ل) :احلديث

فال تطلق لسانك بالكال  احملر  ظنا منك أنك ال يسمك أحد، فإن ربك 
وإن العبد ليتكلم ) :عليه ما تقول، ويف احلديث هىمسيع بسمع، وال خي

بالكلمة من سطط اهلل ال يلقي هلا باال يهوي بها يف النار أبعد ما بني 
ــ أو  على وجوههموهل يكب الناس ) :ويف احلديث .(3)(املشرق واملغرب

أكثر ) :ويف احلديث. (4) (على مناخرهم يف النار إال حصائد ألسنتهمقال ــ 
، واحبسه فاتق اهلل تعاىل يف لسانك. (5)(ما يدخل الناس النار الهم والهرج

                                                 

 .181آل عمران:  (1)
ويف احملاربني، باب (، 6474رقم: )البطاري يف الرقاق، باب حهظ اللسان، أخرجه  (2)

 اللسان.( يف الزهد، باب ما جاء يف حهظ 2410فضل من ترك الهواحش، والرتمذي رقم )
( 2988) :ومسلم رقم(، 6477برقم: )البطاري يف الرقاق، باب حهظ اللسان،  أخرجه (3)

 .لتكلم بالكلمة يهوي بها يف الناريف الزهد، باب ا
 :ابن أبي شيبةو ( يف اإلميان، باب ما جاء يف حرمة الصال ،2619) :رقمرواه الرتمذي  (4)
 (.22063) :رقم، (36/383) :أمحد(، و26498) :، رقم(5/320)

 (.هذا حديث حسن صحيحقال الرتمذي: )
 :أمحدو( يف الرب، باب ما جاء يف حسن اخللق، 2005) :رقم رواه الرتمذي، (5)
، رقم: 152: ـاألدب املهرد بالتعليقات صالبطاري يف (، و7907) :، رقم(13/287)
(294.) 
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 ،، فإن هناك من تكلم بكلمة السوء فأحبطت عملهعن فاحش القول احملر 
أن رجال قال: واهلل ال يغهر اهلل  ، كما يف احلديث:وآخرته هوأفسدت دنيا

من ذا الذي يتأىل علي أن ال أغهر لهالن فقد ) :تعاىل لهالن، فقال اهلل تعاىل
وباملقابل من ذلك فإنك إن دعوت اهلل  .(1)(غهرت لهالن وأحبطت عملك

 ،بالصوت اخلهي فإنك تعلم عندها أن هناك ربا عظيما يسمع دعاءك
، إمنا ندعو ويغيث هلهتك، فإننا ال ندعو أصم وال غائبا ،ويسمع استغاثتك

، إمنا تدعون فإنكم ال تدعون أصم وال غائبا) :، ويف احلديثربا قريبا جميبا
. (2)(عنق راحلته ن الذي تدعونه أقرب إىل أحدكم منربا قريبا جميبا، إ

تشكو × ، فقد جاءت ااجمادلة إىل النيب وسبحان من وسع مسعه األصوات
ما فعل زوجها، ولكنها تشتكي إىل اهلل تعاىل، وكان صوتها ال يكاد  هإلي

، وإنه ليطهى علي بعض حديثها يسمعه القريب منها، كما تقول عائشة:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   چ  :فأنزل اهلل تعاىل

بأن اهلل وكل ذلك اإلميان منبثق من اإلميان ، (3)چٺ     ٺ  ٿ  ٿ  ٺٺ

                                                                                                                        

 قال الرتمذي: )هذا حديث صحيح غريب(.
( يف الرب والصلة، باب النهي عن تقنيط اإلنسان من رمحة 2621) :رقمأخرجه مسلم ب (1)

 اهلل تعاىل.
وباب قول: ال (، 6384رقم: )، هالدعوات، باب الدعاء إذا عال عقبيف  البطاريأخرجه  (2)

ويف اجلهاد، باب ما يكره من رفع الصوت يف (، 6409رقم: )قو  إال باهلل،  حول وال
 :ومسلم رقم(، 4205رقم: )غازي، باب غزو  خيرب، . ويف امل(2992، رقم: )التكبري

  .ء، باب استحباب خهض الصوت بالذكر( يف الذكر والدعا2704)
 .1ااجمادلة:  (3)
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الذي يتطبط يف الكال  حيثما اتهق، وال ، وأما تعاىل من أمسائه السميع
، فهذا عنده خلل يف اإلميان بأن اهلل تعاىل يسمعه، أو يراعي مسع اهلل تعاىل

أنه جعل اهلل تعاىل أهون السامعني عنده، سبحانه وتعاىل عن ذلك، فاهلل 
، وال ، األصواتوال اجتما ،، وال ختتلط عليه اللغاتشيءتعاىل يسمع كل 

ڎ        ڌڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌچ: ، كما قال تعاىلختهى عليه النجوى

، ، فاحلذر احلذر من زالت اللسان فإن أمرها عظيم(1)چڎ  ڈ  ڈ
ن بأ، نسأل اهلل تعاىل السالمة والعافية، ومما نؤمن به كذلك وعاقبتها وخيمة

فالواجب علينا يف هذه االسم أن  ،)البصري( :ربنا جل وعال من أمسائه
نؤمن به امسا هلل تعاىل، ونسمي اهلل تعاىل، ونؤمن بأن هذا االسم العظيم 

، بل ال بد ( ولكن هذا ال يكهيالبصر: )يتضمن صهة عظيمة، وهي صهة
، ويكون ذلك بأن وحرص تعاىل بأثر هذا االسم وهذه الصهةمن التعبد هلل 

ان يغضب اهلل تعاىل، أعين أمكنة الكهر كل احلرص على أن ال تكون يف مك
السطافة وحمال املعصية، وأن ال تكون غافال عن بصر اهلل تعاىل ووااجمون 

إن حدثتك نهسك بارتكاب معصية، حتى وإن تيسرت لك أسبابها، فإن 
فهو يرى جل وعال، وال  ،هسه بأن ربه الذي يؤمن به له بصراملؤمن يذكر ن

ۈئ  چ :وقال تعاىل، ض وال يف السماءعلى بصره شيء يف األر خيهى

چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ: وقال تعاىل، (2)چۈئ  ېئ

                                                 

 .80الزخرف:  (1)
 .15آل عمران:  (2)
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ب على نهسك وال فإن كنت يف ظلمة الليل وقد أغلقت البا ،(1)چڎ
، فحاول أن تذكر نهسك أن أحد معك من البشر، وتيسرت لك املعصية
البصر، وأنه وأن من صهاته  ،ربك الذي تعبد وتؤمن به من أمسائه البصري

، وواهلل لو عل اهلل تعاىل أهون الناظرين لك، فال جتيراك اآلن ويعلم ما تريد
أن طهال حرك عليك الباب وأنت تزاول هذه املعصية لنزل قلبك من 
اخلوف يف قدميك ــ كما يقولون ــ مع أنه خملوق ال ميلك لك نهعا وال 

أختاف من طهل أو حركة ريح حركت ، ضرا وال موتا وال حيا  وال نشورا
، وحني تهم ،عليك السرت وال ختاف من اهلل تعاىل الذي يراك حني تقو 

، تاهلل إن هذا لدليل على ضعف كبري يف اإلميان بأن اهلل بصري وحني تزاول
، فال بد من جتديد اإلميان يف قلبك بذلك دائما، وال ، عليم مبا تهعلحبالك

رف على اهلل تعاىل مبقتضى أمسائه وصهاته، وإن يكون ذلك إال بكمال التع
كنت عارفا باألدلة ولكنك ال تعمل مبقتضاها فاحلجة عليك قائمة، والعلم 

هلك نهسه باستجما، حجج إمنا مثرته العمل، فمن ال يعمل بعلمه فإمنا ي
، وال نزكي أنهسنا من ذلك، ولكن الوصية أنك إن وقعت يف اهلل عليه

، وإياك ن تبادر بالتوبة، لعلها متحو ما جنته يداكشيء من هذه احلهر أ
، فإنه عني اهللكة، واملهم أن العبد ال يكمل إميانه بأن ربه بصري واإلصرار

إال إذا تعبد هلل تعاىل مبقتضى هذا االسم، فهي احلقيقة هذه القاعد  الطيبة 
 .، وفقك اهلل تعاىل لكل خريهي موضو، حياتنا، فاشدد عليها بيديك

                                                 

 . 5آل عمران:  (1)
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 ،الغهور: )نؤمن به كذلك من أمساء اهلل تعاىل أن اهلل تعاىل هو ومما
ء كلها وهذه األمسا ،اجلواد( ،الرءوف ،الرب ،الكريم ،التواب ،الرحيم

، وأن فيها أن نؤمن بها امسا هلل تعاىل، فالواجب علينا أمساء رجاء ورمحة
قتضى بد هلل تعاىل مبوأن نتع ،نؤمن بالصهات اليت تضمنتها هذه األمساء

، فمتى ما وقع العبد يف معصية فإنه يعلم أن له ربا يهغر هذه األمساء
الذنب ويأخذ به ويتجاوز عنه، ويبدل السيئة مع صدق التوبة إىل حسنة، 
فيحمله هذا اإلميان على أن ال يقنط من روح اهلل، وال ييأس من رمحة اهلل 

ٺ  ٺ  ٺ  چ و، (1)چڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ تعاىل، فإنه

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    چ :وقال تعاىل، (2)چٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٺ

، (3)چۇ     ۇ   ۆ          ۆ  ڭۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭ  ےہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے
كر األثر املعتدي هلذا االسم ، مقرونا بذهنا ذكر االسم وهو الغهور الرحيمف

وكثرت خطايا  ،إن اهلل يغهر الذنوب مجيعا، فمهما عظمت ذنوبك وهو:
قبل ا، فليأس من رمحة اهلل تعاىل ومغهرتهفإياك ثم إياك أن خيالط قليك ا

اد وقلب مؤمن بأنه الغهور الرحيم الرب الكريم اجلو ،عليه بتوبة صادقة
 وأناب إليه، وال يرد اهلل تعاىل أحدا أقبل اللطيف، وأبشر ثم أبشر بكل خري

 ،قعت فتب مر  أخرى، وحتى لو تبت ثم وبقلب صادق وتوبة نصوح
، ة، وحتى لو أذنبت ثالثىل مقبولة يف أصح قولي أهل العلموتوبتك األو

                                                 

 .56احلجر:  (1)
 .87يوسف:  (2)
 .53الزمر:  (3)
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فتب إىل اهلل تعاىل، فاقرن الوقو، يف الذنب باملبادر  بالتوبة، وال خيدعنك 
، فهذا ، وأن باب الرمحة قد سد يف وجهكالشيطان بأن ذنوبك قد كثرت

بك، فيأتي إميانك بهذه كله من تسويله وكيده حتى يقنطك من رمحة ر
اهلل  األمساء وصهاتها ليدفع دفة عزمك إىل العود  يف قوافل العائدين إىل

، وأعين به حديث أبي ذكر هذا احلديث الذي يف الصحيحني، وتتعاىل
 وتعاىل تبارك ربه عن حيكي فيما × النيبِّ عن: - عنه اهلل رضي - هرير 

 َأْذَنَب: وتعاىل تبارك فقال َذْنيب، لي اْغِهْر اللهمَّ: فقال ذنبا، عبد َأْذَنَب): قال
 َفأْذَنب، عاد ثم بالذَّْنِب، َوَيْأُخُذ الذَّْنَب، َيْغِهُر رّبا َلُه َأنَّ َفَعِلَم َذنبا َعبِدي
 َفَعِلَم َذنبا، َأْذَنَب عبدي: وتعاىل تبارك فقال ذنيب، لي اْغِهْر َربِّ، أْي: فقال

 ربِّ، أي: فقال َفأْذَنَب، عاَد ثم بالذَّْنِب، َوَيْأُخُذ الذَّْنَب، َيْغِهُر رّبا َلُه َأنَّ
 َيْغِهُر رّبا َلُه َأنَّ َفَعِلَم َذنبا َعبِدي َأْذَنَب: وتعاىل تبارك فقال ذنيب، لي اغهر

أرأيت باهلل  .(1) (لك غهرُت فقد شْئَت، ما اْعَمْل بالذَّْنِب، َوَيْأُخُذ الذَّْنَب،

                                                 

، ومسلم چېئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئچ البطاري يف التوحيد، باب قول اهلل تعاىل: أخرجه  (1)
 .توبة، باب قبول التوبة من الذنوب( يف ال2758) :رقم

قال القرطيب: وفائد  هذا احلديث أن العود من الذنب وإن )يف الهتح:  ابن حجر قال احلافظ 
التوبة، لكن العود إىل التوبة كان أقبح من ابتدائه ألنه انضاف إىل مالبسة الذنب نقض 

 ،واإلحلاح يف سؤاله ،ألنه انضاف إليها مالزمة الطلب من الكريم ،أحسن من ابتدائها
وقال النووي: يف احلديث أن الذنوب ولو تكررت مائة  ،ال غافر للذنب سواه واالعرتاف أنه

واحد  صحت أو تاب عن اجلميع توبة  ،مر  بل ألها وأكثر وتاب يف كل مر  قبلت توبته
 .(معناه: ما دمت تذنب فتتوب غهرت لك (اعمل ما شئت)توبته، وقوله: 
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ماعة القاعد  العظيمة، فسبحان من هدى أهل السنة واجلعليك بركة هذه 
 هلا.

أنه اجلبار ونزيدك توضيحا فنقول: ومن أمسائه اليت أخربت بها األدلة  
، والواجب علينا جتاه هذه األمساء العظيمة املوجبة القوي املتكرب العزيز

للرهبة منه جل وعال أن نؤمن بها ونسمي اهلل تعاىل بها، وأن نؤمن مبا 
ذلك، بل ال بد ال نكتهي بتضمنته هذه األمساء املقدسة من الصهات، و

وأن نتعبد هلل تعاىل بآثار ومقتضيات هذه األمساء، فإن اإلميان بها حيمل 
وال  ،وال يقرتف معصية ،العبد على اخلوف من اهلل تعاىل، فال يظلم أحدا

 يؤذي عباد وال جير سوءا على أحد من عباد اهلل تعاىل، وال ،خيل باألمانة
، ومن أمسائه تعاىل الرفيق، ومن صهاته الرفق، اهلل تعاىل ال بقول وال فعل

، من بالصهة اليت تضمنها ذلك االسم، ويؤفالعبد يؤمن به امسا هلل تعاىل
ويكون العبد مع ذلك رفيقا بأهله وبالناس ومن وحت يده ممن واله اهلل 

، يكون رفيقا باحليوان والطرياء، وتعاىل عليهم من الزوجة واألوالد واألرق
ر يف الرتفق على رفيقا على من أخطأ يف حقه، مسحا صابرا حمتسبا األج

، ونؤمن فنؤمن به امسا هلل تعاىل :عباد اهلل تعاىل، ومن أمسائه تعاىل القدير
، ونؤمن مع وهي صهة القدر  ،بالصهة اليت تضمنها هذا االسم املبارك

األرض وال يف السماء، مهما كثرت مطالبنا  ن اهلل ال يعجزه شيء يفذلك بأ
وعظمت مسألتنا فإن اهلل على وحقيقها لقادر، ومهما عظمت قو  عدونا 

قادر على  فإننا إن استنصرنا اهلل تعاىل عليه فال بد وأن نؤمن أن اهلل تعاىل
إهالكه، وأن يكهينا شره مهما كانت قوته وجربوته، فاهلل أقدر عليه منه 
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ضعهت أنهسهم أما  قدر  العدو وقوته وجربوته متناسني  ، فإن منعلينا
، هؤالء قو  عندهم ، وكمال قوته وجربوتهبذلك عظيم قدر  اهلل تعاىل

ضعف يف جانب اإلميان بهذا االسم املتضمن هلذه الصهة، وما عرفوا اهلل 
تعاىل حق معرفته وال قدروه حق قدره ، فنحن قو  ال ننتصر مبا عندنا من 

  العتاد ، وإمنا ننتصر بكمال اإلميان وصحة العقيد  ووحقيق مبدأ العدد وقو
كمال الثقة باهلل تعاىل واليقني بأنه اهلل القادر املهيمن الذي ال تغلب قوته 
وال تهز  قدرته وال تعارض إرادته وال يقهر جنده وال خيلف وعده، وكل 

ضى أمسائه هلل تعاىل مبقت ما قدمناه لك يف هذه القاعد  هو من التعبد
، ألنه كال  عن اهلل تعاىل،   على هذه القاعد  كثري وال ميل، والكالوصهاته

، ومما نتعبد به هلل تعاىل كذلك أن اهلل تعاىل ال ميله العبد املؤمنوالكال  عن 
: ودعاء طلب ورجاء، قال تعاىل ،ندعو اهلل تعاىل بهذه األمساء دعاء ثناء

، إىل غري  تعاىل بهاىل اهللوأن نتوسل إ, (1)چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ
ذلك من معاني التعبد هلل تعاىل مبقتضى أمسائه وصهاته، واهلل أعلى 

 .وأعلم
  

 

 

 

 
                                                 

 .180األعراف:  (1)
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 القاعدة املوفية للخمسني 

إىل  )األشياء املضافة إىل اهلل تعاىل إن كانت ال تقوم بذاته فهي إضافة صفة

 , وإن كانت تقوم بذاتها فهي إضافة تشريف وتكريم وخلق(موصوف

ورزقين وإياك الثبات على  ،ووفقك لكل خري ،: اعلم رمحك اهلل تعاىلأقول
احلق والعقيد  الصحيحة إىل املمات، أن أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل 

 تعاىل يقسمون األشياء اليت يضيهها اهلل تعاىل له إىل قسمني: 
 إال قيامها يتصور ال بل ،بذاتها قيامها يتصور ال أشياء إضافة: ألولا

 يف الوجه كإضافة وذلك موصوف، إىل صهة إضافة اإلضافة فهذه بغريها،

 ميكن ال عني فالوجه، (1)چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ: تعاىل قوله
 جل صهاته من: فنقول ،موصوف إىل صهة إضافة فهو بغريه، إال قيامه
 .وعظمته جبالله الئقًا وجهًا له أن وعال

 ال فاليد، (2)چوئ  ۇئ  ۇئچ: تعاىل قوله يف اليدين إضافة ذلك ومن 
 من: فنقول ،موصوف إىل صهة إضافة فهي ،بغريها إال قيامها يتصور
 .وعظمته جبالله الئقتان كرميتان يدان فله اليدان، وعال جل صهاته

 من والعني، (3)چڤ  ڤ    ڦچ: تعاىل قوله يف العني إضافة ذلك ومن 
 من: فنقول موصوف إىل صهة إضافة فهي بغريها إال تقو  ال اليت األشياء
 .وعظمته جبالله تليقان عينني له أن وعال جل صهاته

                                                 

 .27الرمحن:  (1)
 .64املائد :  (2)
 .39طه:  (3)
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ٻ  چ: وقوله، (1)چائ  ەئ  ەئ   وئ  وئچ :تعاىل قوله ذلك ومن 

 ال بل ،بذاته يقو  ال شيء فالكال ، (2)چٻ  ٻ  پ  پ  پ
 وعال جل صهاته من: فنقول موصوف إىل صهة إضافة فهو ،بغريه إال يقو 

 .وعال جل به الالئق الكال 

 ال فالغضب، (3)چک  ک  ک  ک  گ  گ چ: تعاىل قوله: ذلك ومن 
: فيقول موصوف على صهٍة إضافة فهو ،بغريه إال يقو  ال بل ،بذاته يقو 
 .وعظمته جبالله يليق غضبًا له أن وعال جل صهاته من

ٿ   ٹ  ٹ           چ :ومن ذلك: إضافة الرمحة له يف قوله تعاىل

 :والرمحة مما ال يقو  بذاته، فهو إضافة صهة إىل موصوف، فنقول، (4)چٹ
 إن هلل تعاىل رمحة تليق جبالله وعظمته.

والكراهية شيء , (5)چے  ۓ  ۓ  ڭچ: ومن ذلك: قوله تعاىل
من باب إضافة الصهة إىل  ، فهو، بل ال يهارق املوصوف بهال يقو  بذاته

ية تليق جبالله ه، كراه، فنقول: إن من صهاته تعاىل أنه يكرموصوفها
 .وعظمته

                                                 

 .60التوبة:  (1)
 .144األعراف:  (2)
 .81طه:  (3)
 .156األعراف: (4)
 .46التوبة:  (5)
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إن قلوب العباد بني أصبعني من أصابع ) ×:قول النيب ومن ذلك: 
من باب إضافة الصهة إىل  ، فهو. واألصابع عني ال تقو  بذاتها(1)(الرمحن

 ، فنقول: إن هلل تعاىل أصابع تليق جبالله وعظمته.موصوفها
 من حسن بإسناد السنة يف عاصم أبي وابن أمحد اإلما  روى: ومن ذلك

 شجنة الرحم إن) :قال × النيب أن عنهما اهلل رضي عباس ابن حديث
 وروى .(2)(قطعها من ويقطع وصلها من يصل الرمحن، حبجز   آخذ

 خلق) :مرفوعًا - عنه اهلل رضي - هرير  أبي حديث من وغريه البطاري
 مه، :فقال الرمحن حبقو فأخذت الرحم قامت منه فرغ فلما اخللق اهلل

 هي واحلجز  واحلقو .(3)(احلديث...القطيعة من بك ذالعائ مقا  هذا :قالت
 احلديث هذا على كعادتهم اآلمثون اعتدى وقد وعقده، اإلزار شد موضع

 أو االعتقاد، باب يف يقبل ال اآلحاد وخرب آحاد خرب ألنه تار  باإلنكار
 املعظمون تعاىل اهلل رمحهم السنة أهل وأما أخرى، تار  بالتحريف
 وأنهم ،تعاىل هلل ذاتيتان صهتان واحلقو احلجز  بأن آمنوا فإنهم للنصوص

 ال شيء إضافة هنا اإلضافة ألن ،املطلوقني خصائص من هو ما متاثالن ال
 بذاته يقو  ال الذي الشيء إضافة أن السنة هل أ عند تقرر وقد ،بذاته يقو 

                                                 

 ،(2654اهلل تعاىل القلوب كيف يشاء، رقم: )، كتاب القدر، باب تصريف مسلمأخرجه  (1)
 . أصبعي الرمحن( يف القدر، باب ما جاء يف أن القلوب بني2141) :رقموالرتمذي 

 (. 2953)  ، رقم(5/110) :مسند أمحد (2)
 ، چ ېئ  ېئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  چالبطاري يف التوحيد، باب قول اهلل تعاىل: صحيح   (3)

 :ومسلم رقم(، 5987رقم: )ويف األدب، باب من وصل وصله اهلل،  (،7502رقم: )
 ( يف الرب، باب صلة الرحم ووحريم قطيعتها.2554)
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 تعاىل اهلل صهات من واحلجز  فاحلقو موصوفها، إىل الصهة إضافة باب من
 إال ااجماز إىل عنها يعدل فال احلقيقة على مجلة الكال  يف واألصل ،الذاتية
 يف فالقول صهاته، مجيع يف شيء كمثله ليس تعاىل واهلل ،صارفة بقرينة
 لو لتق وال الكيهية عن واسكت الصهات، سائر يف كالقول واحلجز  احلقو
 مثل من هنذ يف إال تقو  ال اللواز  هذه فإن وكذا، كذا منه للز  كذا كان
ى الوجه الذي يليق بربنا جل وعال، ال ندخل يف نؤمن بها علف خبلقه، اهلل

 ، واهلل املوفق.، وال متوهمني بأهوائناولني بأرائناهذا الباب متأ
تبارك وتعاىل إىل  : األحاديث املتواتر  الوارد  يف شأن نزول اهللومن ذلك

فإن هذه  .(1)(ينزل ربنا...احلديث) :، واليت فيها لهظالدنيا السماء
 النزول هذا فليس سبحانه، نهسه هو ينزل الذياألحاديث فيها القاطع بأن 

 من ملك أو ،رمحته أو ،أمره نزول أنه من البد،، أهل قاله كما غريه نزول
 والتعطيل التمثيل عن وغريها الصهة هذه صيانة والواجب مالئكته،

 النزول صهة ألن تعاىل، اهلل هو ينزل فالذي واإلحلاد، والتكييف والتحريف
 يف تقرر وقد بذاته، يقو  ال مما وهي ،تعاىل اهلل إىل أضيهت قد األحاديث يف

 إىل أضاف إذا تعاىل اهلل أن تعاىل اهلل رمحهم واجلماعة السنة أهل قواعد
 إىل الصهة إضافة باب من هذا فإن ،بذاته يقو  ال أمرا الكرمية نهسه

 إىل الصهة إضافة باب من هو تعاىل اهلل إىل املضاف فالنزول موصوفها،
 .املوصوف

                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
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على عرشه يف سبع آيات من  نه استوىلقد وصف اهلل تعاىل بأ :ومن ذلك
واحلديد  ،والسجد  ،والهرقان ،وطه ،والرعد ،ويونس ،يف األعراف القرآن:

 هذه يف ترى، وأنت على العرش استوىتعاىل فيها بأنه كلها يصرح اهلل 
 الصهة هذه بأن خبري وأنت االستواء، لنهسه أضاف قد تعاىل اهلل أن اآليات

 أن واجلماعة السنة أهل عند اإلضافات قواعد يف تقرر وقد بذاتها، تقو  ال
 باب من اإلضافة هذه فإن بذاته يقو  ال أمرا إليه أضاف إن تعاىل اهلل

 دليل السبع اآليات هذه يف له االستواء فإضافة موصوفها، إىل الصهة إضافة
، ، فاهلل تعاىل مستو على عرشهوعال جل صهاته من صهة االستواء أن على

وهذه بعض األمثلة  ،على ما يليق جبالله وعظمته بائن من خلقه جل وعال
 فقط على القيم األول، وإال فاألمثلة كثري ، واهلل أعلم.

 شياءأ إضافة: أقسا  ما يضيهه اهلل تعاىل لنهسه الكرميةمن  الثانيالقسم 
 إضافة فهذه االنهصال، كل اهلل عن منهصلة بنهسها أي ،بذاتها قائمة

ائ  چ  :تعاىل كقوله معبوده إىل عابٍد إضافة أو ،خلق إضافة أو ،تشريف

 ،االنهصال كل اهلل عن منهصلة ،بذاتها قائمة عني والناقة، (1)چەئ  ەئ
 .وتكريم تشريف إضافة فهي

 قائمة عني احلرا  املسجد أي والبيت، (2)چەئ  وئ  وئ چ: تعاىل وكقوله 
 .وتكريم تشريف إضافة فهو ،االنهصال كل اهلل عن منهصلة ،بنهسها

                                                 

 .73األعراف:  (1)
 .125البقر :  (2)
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 ،بذاتها قائمه عني × والرسول، (1)چوئ   وئ  ۇئچ: تعاىل وكقوله 
 .وتكريم تشريف إضافة فهي ،االنهصال كل تعاىل اهلل عن منهصلة

 عليه وجربيل، (2)چڍ   ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈچ : تعاىل وكقوله 
 فهي االنهصال كل تعاىل اهلل عن منهصلة بذاتها قائمة عني والسال  الصال 
 .وتكريم تشريف إضافة

 وهؤالء, (3)چۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇچ: تعاىل وكقوله
 إضافة فهي ،االنهصال كل اهلل عن منهصلة ،بنهسها قائمه أعيان العباد

 .وتكريم تشريف

 قائمة أعيان والرسل, (4)چڤ  ڦ  ڦ  ڦچ: تعاىل وكقوله 
 .وتكريم تشريف إضافة فهي ،االنهصال كل اهلل عن منهصلة ،بنهسها

 إىل رجعاف هي نو، أي من اإلضافات من شيء عليك أشكل وإذا وهكذا،

ۀ    ڻڻ  ڻڱ  ڱ  ں  ں       ڻ  چ : تعاىل لقوله العلم أهل سؤال

 طريق وسلوك والتطرص وإياك، (5)چۀ   ہ      ہ  ہ             ہ    ھ
، فإن قلت: وما الذي والسنة الكتاب نور عن ااجمرد العقل وإعمال العماية

 دعا أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل يقررون هذه القاعد ؟
                                                 

 .40األحزاب:  (1)
 .17مريم:  (2)
 .63الهرقان:  (3)
 .32املائد :  (4)
 .7األنبياء:  (5)



 

 732 
 

 املبتدعة أن هو ذلك لقول تعاىل اهلل رمحهم السنة أهل دعا الذيفأقول: 
 :قوله إن: فنقول ،تعاىل اهلل صهات لنهي منهم إرادً  اإلضافتني بني يسوون

 إضافة أن فكما، (2)چەئ  ەئچ، (1)چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ
 يدل ال له الوجه إضافة فكذلك ،صهته أنها على تدل ال وعال جل له الناقة
 الناقة، كإضافة وتكريم تشريف إضافة له الوجه إضافة بل صهته أنه على

 الضالني هؤالء على للرد اإلضافتني بني للتهريق السنة أهل فأضطر
 تعاىل اهلل توفيق من وهذا تعاىل، اهلل صهات باب يف التائهني املتهوكني

 وأسكنهم أمواتهم ورحم أحياءهم وثبت منارهم اهلل أعال السنة ألهل
قال ىل عنا وعن املسلمني خري اجلزاء، ، وجزاهم اهلل تعا، آمنياجلنان فسيح

 :ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل وهو يثبت صهة الكال  وأن القرآن كال  اهلل تعاىل
 باملتكلم إال بنهسه يقو  ال والكال  كال  نهسه فإنه القرآن خبالف وهذا)

وأوضح من هذا النقل  .(3) (موصوفها إىل صهة إضافة املتكلم إىل فإضافته
 :نوعان اهلل إىل واملضاف) :تعاىل وأجزل له اجلر واملثوبة محه اهللعنه قوله ر

 والكال  والقدر  كالعلم بنهسها تقو  ال صهة يكون أن إما املضاف فإن
: كقوله، صهة إضافة فاألول، بنهسها قائمة عينا يكون أن وإما ،واحليا 

  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ: وقوله ،(4)چى  ائ  ائ  ەئ  ەئچ

                                                 

 .27الرمحن:  (1)
 .73األعراف:  (2)
 .(17/152) :جممو، الهتاوى (3)
 .255البقر :  (4)
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 وقول، (2)چڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ: وقوله، (1)چژ
 باألمر أحدكم هم إذا) :االستطار  حديث الصحيح احلديث يف النيب

 ،بعلمك أستطريك إني اللهم ليقل ثم ،الهريضة غري من ركعتني فلريكع

ھ  ھ        چ: تعاىل وقوله .(3) (فضلك من وأسألك ،بقدرتك وأستقدرك

ىئ  چ: وقوله، (5) چمئ    ىئ  حئی  جئی   چ : وقوله، (4)چھ  ھ   ے

 .(6)چىئ  ی  ی

ڎ  ڎ  چ، (7) چڇ  ڇ  ڍچ: تعاىل كقوله عني إضافة: والثاني

 صهة األول يف فاملضاف، (9)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ : وقوله  ،(8)چڈ
، هلل مملوك الثاني يف واملضاف، عنه بائنة له خملوقة ليست، به قائمة هلل

                                                 

 .58الذاريات:  (1)
 .15فصلت:  (2)
، وأبو داود (6382رقم: )البطاري يف الدعوات، باب الدعاء عند االستطار ، أخرجه  (3)

( يف الصال ، باب ما 480) :والرتمذي رقم، ( يف الصال ، باب يف االستطار 1538رقم )
 .جاء يف صال  االستطار 

 .115األنعا :  (4)
 .10املمتحنة:  (5)
 .5الطالق:  (6)
 .26احلج:  (7)
 .13الشمس:  (8)
 .6اإلنسان:  (9)
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 اليت الصهات من به اهلل خصه ملا مشرف مهضل لكنه، عنه بائن، له خملوق
 .كالمه رمحه اهلل تعاىل. (1)(اهلل إىل إضافته اقتضت

 اهلل كال  القرآن ومجهورهم املسلمني أئمة قال وقد) :وقال رمحه اهلل تعاىل 
 سائر مبنزلة هذا قيل ،منه وروح املسيح يف وقال أ،بد منه ،خملوق غري

 وإن ،خملوقا كان فيها صهة أو ،بنهسها قائمة عينا كان إن اهلل إىل املضاف
 ،صهة إضافة كان ذلك وحنو وكالمه كعلمه اهلل إىل مضافا صهة كان

 يف كما بغريها قائمة صهة أو قائمة عينا كان إن منه كان ما وكذلك
 أنا إمنا وقال ،مريم إىل أرسله الذي والروح والنعم واألرض السماوات

 بها يتصف وال بنهسها تقو  ال صهة كان وإن ،خملوقا كان ربك رسول
 يكون ال باهلل يقو  وما باهلل قائم ذلك فإن خملوقا يكن مل كالقرآن املطلوق

 .(2) (خملوقا
 وإضافة ،صهة إضافة :إضافتان إليه واإلضافة) :وقال رمحه اهلل تعاىل 

 ،ذلك وحنو والكال  العلم من بنهسه يقو  ال ما كإضافة فاألول ،عبودية
 واألرض والناقة والبيت والروح كالعبد بنهسه يقو  ما كإضافة والثاني

 .(3) (ذلك وحنو
 أن: املضافني بني الهارق أن هنا املقصود لكن) :وقال رمحه اهلل تعاىل 

 ال فهذا بنهسه القائم ذلك يف حاال أو بنهسه قائما شيئا كان إن املضاف

                                                 

 .(2/156) :اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية (1)
 .(4/71) :اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية (2)
 .(2/67) :الصهدية (3)
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 اهلل خلقها اليت فاألعيان ،باملوصوف قائمة الصهة ألن هلل؛ صهة يكون
 إليه فإضافتها ،هلل صهات تكون أن متتنع بها القائمة وصهاتها بأنهسها قائمة

 املقتضى االختصاص من لنو، أضيهت لكن مملوكة خملوقة كونها تتضمن
 أن كما الباب هذا من جربيل هو الذي والروح صهة لكونها ال ،لإلضافة
 من آد  بين وروح ،الباب هذا من اهلل ومال الباب هذا من والناقة الكعبة

ەئ  چ ،(1)چڍ   ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈچ  :كقوله وذلك ،هذا

 ،(4)چڎ  ڎ  ڈچ، (3)چڇ  ڇچ، (2)چەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ

 إليه املضاف كان إن وأما ،(5) چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کچ
 والرضا والكال  والقدر  كالعلم صهة إال يكون ال بل بنهسه؛ يقو  ال

 فإذا سبحانه به قائمة فتكون ،إليه صهة إضافة إال يكون ال فهذا والغضب
 ،به قائمة صهة فعلمه ،(6)(بقدرتك وأستقدرك بعلمك أستطريك): قيل

 سططك من برضاك أعوذ): قيل إذا وكذلك ،به قائمة صهة وقدرته

                                                 

 .17مريم:  (1)
 .29احلجر:  (2)
 .26احلج:  (3)
 .13الشمس:  (4)
 .7احلشر:  (5)
 تقد  خترجيه. (6)
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 عهوه وكذلك ،به قائم وسططه فرضاه .(1)(عقوبتك من ومبعافاتك
والنقول يف هذه القاعد  كثري ، فهي قاعد  عريقة عند أهل  .(2)(وعقوبته

 . املوفقالسنة واجلماعة، واهلل
ثم نقول لك بعد ذلك: اعلم رمحك اهلل تعاىل أن أهل السنة واجلماعة يف 

قد سلكوا مسلك الوسطية بني هذه القاعد  كعادتهم رمحهم اهلل تعاىل 
إضافة صهة إىل موصوف،  ، فإن من الطوائف من جيعل اإلضافة كلهاالهرق

فضلوا يف كثري من اإلضافات، وقابلهم طائهة من أهل البد، فقالوا: بل 
ا من باب إضافة التشريف والتكريم، فضلوا يف كثري من اإلضافة كله

، اىل فلم يقولوا ال بهذا وال بهذا، وأما أهل السنة رمحهم اهلل تعاإلضافات
، اته فهو إضافة صهة إىل موصوفهابذ: أما إضافة ما ال يقو  ولكنهم قالوا

، فقاعدتنا هذه فر، اته فهو إضافة تشريف وتكريم وخلقوأما ما يقو  بذ
 ،رحم اهلل تعاىل أمواتهم ،من فرو، الوسطية عند أهل السنة واجلماعة

، ويف هذا الشأن ، وبارك يف علومهم، وجعلنا من أتباعهموثبت أحياءهم
 اهلل إىل املضافات باب الباب هذا ويف) :يقول أبو العباس رمحه اهلل تعاىل

 خلق إضافة اهلل إىل املضافات مجيع جعلت طائهة: طائهتان ضلت تعاىل
 اجلهمية من الصهات نها  قول وهذا ،إليه والناقة البيت كإضافة ،وملك

 إىل مالوا إذا وأمثاهلما اجلوزي ابن و عقيل ابن حتى وافقهم ومن واملعتزلة
                                                 

 :( يف الصال ، باب ما يقال يف الركو، والسجود، واملوطأ486) :رقمأخرجه مسلم ب (1)
( يف الصال ، باب يف 879) :يف القرآن، باب ما جاء يف الدعاء، وأبو داود رقم (1/214)

 .( يف الدعوات3491) :الدعاء يف الركو، والسجود، والرتمذي رقم
 .(17/152) :جممو، الهتاوى (2)
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 آيات ال اإلضافات آيات هذه: وقالوا ،املسلك هذا سلكوا املعتزلة قول
 وإثبات التشبيه نهي ب املسمى كتابه يف عقيل ابن ذلك ذكر كما ،الصهات

 قول وهذا ،وغريه الوصول منهاج يف اجلوزي بن الهرج أبو وذكره ،التنزيه
 منتسبني كانوا وإن الصهات نهي على اجلهمية وافقوا ممن وأمثاله حز  ابن
 إضافة إليه املضافات مجيع جيعلون هؤالء بإزاء وطائهة والسنة احلديث إىل

ەئ  چ :لقوله العبد روح بقد  يقول من فمنهم الروح بقد  ويقولون ،صهة

 النصارى جنس من وهم، (1)چەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ
  .(2).. إخل ( تعاىل اهلل ذات من عيسى روح بأن يقولون الذين

ا الباب مبا ذلك قول أهل السنة ووسطيتهم يف هذوقد بني بعد ذلك وقبل 
، وبه يكتمل الكال  على هذه القاعد  الطيبة، واهلل يتهق مع قاعدتنا هذه

 أعلم.
  :القاعدة الواحدة واخلمسون 

 (ا حسنى وصفاته جل وعال كلها علياأمساء اهلل تعاىل كله)
يه تواترت : وهذا هو احلق الذي سار عليه أهل السنة واجلماعة، وعلأقول

ڄ  ڄ  ڄ  چ: األدلة من الكتاب والسنة، يقول اهلل تبارك وتعاىل

ى   ائ     ىۉ  ې  ې  ې   ېچ  : وقال تبارك وتعاىل، (3)چڃ  ڃ

                                                 

 .29احلجر:  (1)
 .(7/264) :درء تعارض العقل والنقل (2)
 .180األعراف:  (3)
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ہ    ہڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہچ: وقال اهلل تبارك وتعاىل يف سور  طه، (1)چائ

ژ  ژ   ڑ  ڑ    چ : وقال تبارك وتعاىل يف سور  اإلسراء، (2)چھ   ھ

 احلسن ووجهيقول العلماء: ، (3)چک  گ  گ  گ   گ  ڳ  کک  ک
 أحسن على لداللتها حسنى فكانت اهلل، ذات على دالة أنها اهلل أمساء يف

 جهة من احلسن يف بالغة فهي وجل، عز اهلل وهو مسمى وأقدس وأعظم

 منتهى وألمسائه فلله، (4)چڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ژچ: واجلمال الكمال
 نقص ال اليت الكاملة لصهاته متضمنة أمساءه ألن وذلك واجلالل، العظمة

 تسبق مل اليت الكاملة للحيا  متضمن احلي اهلل فاسم األحوال، من حبال فيها
 العلم من الصهات كمال تستلز  اليت احليا  زوال، يلحقها وال بعد 

 مل الذي الكامل للعلم متضمن العليم وامسه والبصر، والسمع والقدر 

پ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ : تعاىل اهلل قال ،نسيان يلحقه وال ،جبهل يسبق

 ،وتهصيال مجلة شيء بكل احمليط الواسع العلم وهو، (5)چپ  ڀ  ڀ  ڀ

ەئ  ەئ  وئ   چ  :تعاىل اهلل قال لقهخ أفعال أو بأفعاله يتعلق ما سواء

 ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ         ىئۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ۆئوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ

                                                 

 .24احلشر:  (1)
 .8طه:  (2)
 .110اإلسراء:  (3)
 .78الرمحن:  (4)
 .52طه:  (5)
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 متضمن الرمحن وامسه، (1)چمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت          حت
رأى امرأ  من السيب  بعد أن ×واليت قال عنها النيب  ،الكاملة للرمحة

هلل أرحم ) :، قالفلما وجدته أخذته وألصقته ببطنها، تبحث عن صيب
اهلل تعاىل، فكلها توصف  وهكذا يف سائر أمساء .(2)(بعباده من هذه بولدها

تكلم عن شيء من ، ويعجبين بعض مشاخيي ملا يقول وهو يبأنها حسنى
: وهذه الكلمة مضافة اسم اهلل األحسن، كأن يقول مثال :أمساء اهلل تعاىل

أو يقول: فإن قيل وما معنى هذا االسم  ،اهلل(: )إىل اسم اهلل األحسن
ها به األدلة وهي ىل مبا وصهتاألحسن كذا وكذا، فهو يصف أمساء اهلل تعا

لهظ اجلاللة، مع أنه  ، وهذا خري وأفضل من قول البعض:أنها كلها حسنى
اني الشرعية بألهاظ ، ولكن املتقرر أن التعبري عن املعتعبري صحيح

االسم األحسن( : )فالتعبري عن أمساء اهلل تعاىل بقولنا النصوص أوىل،
ده هو أن أمساء اهلل تعاىل كلها أوىل، واملهم أن الذي جيب علينا اعتقا

 حسنى ، وهاهنا مجل من املسائل يف هذه اجلزئية من القاعد : 
اختلف أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل يف وحديد اسم اهلل تعاىل  األوىل:

 األعظم، ذلك ألن األدلة ذكرت أن هناك
 

  

                                                 

 .59األنعا :  (1)
ومسلم (، 5999رقم)البطاري يف األدب، باب رمحة الولد وتقبيله ومعانقته، أخرجه  (2)

 .( يف الهضائل، باب يف سعة رمحة اهلل تعاىل وأنها سبقت غضبه، وزياد 2754) :رقم
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  :القاعدة الثانية واخلمسون

 ) كل لفظ أشعر بسب الدهر فهو حمرم (
، وهو خالق كل أقول: اعلم رمحك اهلل تعاىل أن اهلل تعاىل هو خالق الكون
، وهو الذي قدر شيء فيه، فهو اخلالق لأليا  وما فيها، واألعوا  وما فيها

، فال جيوز أن يسب العبد الدهر ، وأجرى األمور بقضائه جل وعالاألقدار
 مطلقا بأي لهظ من ألهاظ السب، ويف هذه القاعد  مسائل:

دهر بأي لهظ من ألهاظ احلق احلقيق بالقبول أن سب ال :ملسألة األوىلا
، وبرهان هذا التحريم ما يف الصحيحني من حديث أبي السب فمحر 

 قال اهلل تبارك وتعاىل:) ×:هرير  رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 
بيدي األمر أقلب الليل  ،، يسب الدهر وأنا الدهريؤذيين ابن آد 

فهذا دليل على التحريم، ألن املتقرر أن كل ما شهدت به  .(1)(والنهار
 :، ويف لهظوال كان أو فعالالنصوص بأنه من إيذاء اهلل تعاىل فهو حمر  ق

 :ويف رواية .(2)(والنهار الليل بيدي الدهُر، وأنا الدهَر، آد  بنو َيُسبُّ)
 الدهر، خيبَة يا: أحدكم يقولنَّ فال الدهر، خّيَبَة يا: يقول آد ، ابُن يؤذيين)

 قال: قال (1)ويف سنن أبي داود .(3) (ونهارُه ليَلُه ُأَقلُِّب الدهر، أنا فإني
                                                 

رقم:  چ ېئ  ېئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  چالبطاري يف التوحيد، باب قول اهلل تعاىل: أخرجه  (1)
: باب النهي عن سب الدهر رقم ،مسلم يف األلهاظ من األدب وغريهاو (،7491)
(2246.) 
( 2246ومسلم رقم )(، 6181رقم: )البطاري يف األدب، باب ال تسبوا الدهر، أخرجه  (2)

 يف األلهاظ، باب النهي عن سب الدهر.
 .( يف األلهاظ، باب النهي عن سب الدهر2246) :مسلم رقمأخرجه  (3)
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 .(2)(الدهر خْيَبَة يا: تقولوا وال الكْرَ ، الِعَنَب ُتَسمُّوا ال): × اهلل رسوُل
 الدهر، خيبَة يا: أحدكم يُقْل ال): قال × اهلل رسوَل أن :املوطأ رواية ويف
فهذه األدلة خرجت خمرج النهي عن السب،  .(3)(الدهر هو اهلل فإن

، وقد انعقد التحريم واملتقرر يف القواعد أن النهي املتجرد عن القرينة يهيد
، وقد حكى اهلل حرمة سب الدهر إمجا، أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل على

 ڤ چ : ، فقال تعاىل عنهمرية يف نسبة املوت واحليا  للدهرتعاىل حال الده

وهذا سيق مساق الذ  ، (4)چڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ
يشعر بنسبة السب  والتحذير من هذا القول، فدل على حرمة كل لهظ

 .و الهاعل ألمر من أمور هذا الكون، واهلل أعلم، أو أنه هللدهر
النهي، م اهلل تعاىل العلة يف هذا وقد بني أهل العلم رمحه :املسألة الثانية

 :وذلك بأمور
، أن الدهر خملوق هلل تعاىل، وليس له تصرف من ذاته مطلقا :حدهاأ 

ضرا وال  اىل فال ميلك الدهر ألهله ال نهعافالدهر من مجلة ما خلق اهلل تع
، فسبه يف حقيقته سب ملن ال يستحق السب، وال موتا وال حيا  وال نشورا

، فالساب سبه يعود عليهال يستحق السب فإن واملتقرر أن من سب من 

                                                                                                                        

 ويف الصحيحني وغريهما. :صوابه (1)
مسلم يف (، و6182، كتاب األدب، باب ال تسبوا الدهر، رقم: )البطاريأخرجه  (2)

 (.2247) :رقم ،األلهاظ من األدب باب كراهة تسمية العنب كرما
 .يف الكال ، باب ما يكره من الكال  (2/984) :ملوطأا (3)
 .24اجلاثية:  (4)
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، فالدهر ليس بظامل ، ألنه سب من ال يستحق السبللدهر يعود سبه عليه
 .وال مبعتد وال مبؤذ حتى يتوجه السب له

اىل هو املقدر ملا جيري يف الدهر، فالدهر مصنو، : أن اهلل تعواألمر الثاني 
أن سب  املتقرر، وصانع الدهر وخالقه وخالق ما فيه ، فاهلل هوهلل تعاىل

، ألن الدهر الدهر يف حقيقته يتوجه هلل تعاىل، فسب الصنعة سب لصانعها
 ،، وإمنا اهلل تعاىل هو الذي قدر ما فيه، ومل يقدر ما جيري فيهمل خيلق ما فيه

وأجرى ما فيه بعلمه وتقديره وحكمته، فسب الدهر سب هلل تعاىل، وسب 
اجب سد الذريعة املهضية إليه ، فكان الوتعاىل كبري  من الكبائر العظيمة اهلل

الشار، عن سب الدهر حتى ال يكون سبه ذريعة  الدهر، فنهى وهي سب
 .إليذاء اهلل تعاىل بهذا السب

تهضي يف الغالب : أن مما جاءت به الشريعة سد الذرائع اليت واألمر الثالث 
، فلرمبا انقدح يف ذهن الساب أن الدهر هو الذي جعله إىل اخللل العقدي

السبب يف هذا الضيق الذي حيل  ني من هذا األمر الذي أصابه، أو هويعا
، وهذا أمر خمل ، فيكون بذلك قد نسب للدهر تصرفا يف هذا الكونبه

، وقد يكون ناقضا ألصل التوحيد يف حال ما إذا اعتقد أن الدهر بالعقيد 
هو املتصرف يف هذا األمر بذاته، وقد يكون من الشرك األصغر إن اعتقد 

ن الدهر جمرد سبب يف هذا األمل الذي حل به، وعلى كليهما فال جيوز أ
واملتقرر أن كل ذريعة تهضي إىل  ،السب ألنه مهض إىل اخللل العقدي

 .الوقو، يف الشرك فإنها حمرمة
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: أن سب الدهر فيه منافا  ألصل تعظيم اهلل تعاىل واإلميان واألمر الرابع 
املطلقة، أو مطلق املنافا ، وعلى كليهما بقضائه وقدره، وقد تكون املنافا  

عظيم اهلل تعاىل، والسب ينايف هذا األمر ألن التوحيد مبناه على ت ،فال جيوز
 ر املطلوب يف الشر، فإنه ال جيوز.األم فى، وما نااملطلوب

: أن سب الدهر مناف لكمال األدب مع اهلل تعاىل، وما واألمر اخلامس 
، قال ابن القيم رمحه اهلل إنه ال يكون إال حراما تعاىل فاألدب مع اهلل فىنا

يف ذلك قال:  ×تعاىل وهو يتلكم عن وجوب حهظ املنطق وهدي النيب 
 فمثل أهلها من ليس من على الذ  ألهاظ تطلق أن وهو الثاني القسم وأما)

: آخر حديث ويف (1) (الدهر هو اهلل إن): وقال الدهر سب عن × نهيه
 بيدي الدهر وأنا الدهر فيسب آد  ابن يؤذيين: جل و عز على اهلل يقول)

 يا: أحدكم يقولن ال) :آخر حديث ويف .(2) (والنهار الليل اقلب األمر
 :عظيمة مهاسد ثالث هذا يف .(3) (الدهر خيبة

 خلق من مسطر خلق الدهر فإن ،يسب أن بأهل ليس من سبه: إحداها 
 .منه والسب بالذ  أوىل فسابه لتسطريه مذلل ،ألمره منقاد ،اهلل

 مع وأنه ،وينهع يضر أنه لظنه سبه إمنا فإنه للشرك متضمن سبه أن: الثانية 
 ،العطاء يستحق ال من وأعطى ،الضرر يستحق ال من ضر قد ظامل ذلك
 ال من وحر  ،الرفعة يستحق ال من ورفع ،العطاء يستحق ال من ورفع

                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
 تقد  خترجيه. (2)
 تقد  خترجيه. (3)
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 الظلمة هؤالء وأشعار ،الظلمة أظلم من شامتيه عند وهو احلرمان يستحق
 .وتقبيحه بلعنه يصرح اجلهال من وكثري ،جدا كثري  سبه يف اخلونة

 تبعا لو اليت األفعال هذه فعل من على يقع إمنا منهم السب أن: الثالثة 
 أهواؤهم وقعت وإذا ،واألرض السماوات لهسدت أهواءهم فيها احلق

 املعطي هو تعاىل الدهر فرب األمر حقيقة ويف ،عليه وأثنوا ،الدهر محدوا
 فمسبتهم ،شيء األمر من له ليس والدهر ،املذل املعز الرافع اخلافض املانع

 يف كما تعاىل للرب مؤذية كانت وهلذا ،جل و عز هلل مسبة للدهر
 :تعاىل اهلل قال): قال × النيب عن هرير  أبي حديث من الصحيحني

 ال أمرين بني دائر الدهر فساب .(1) (الدهر وأنا الدهر يسب آد  ابن يؤذيين
 فاعل الدهر أن اعتقد إذا فإنه به الشرك أو هلل سبه إما ،أحدهما من له بد
 فاعل الدهر أن اعتقد إذا فإنه وحده اهلل أن اعتقد وإن ،مشرك فهو اهلل مع
 وهو ذلك فعل الذي هو وحده اهلل أن اعتقد وإن ،مشرك فهو اهلل مع

 واهلل أعلم .. (2) (اهلل سب فقد فعله من يسب

 ؟من سب الدهر فإن قلت: وما حكم :املسألة الثالثة
أوال ال بد وأن تعلم أن األلهاظ املوجهة للدهر ال ختلو: إما أن  فأقول: 

تكون خربا وإما أن تكون إنشاء، فإن  كانت خربا عن أمر حصل يف الدهر 
 ،فهذا أمر ال حرج فيه ،ال من باب السب، وإمنا من باب الوصف واإلخبار

                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
 .(2/323) :زاد املعاد يف هدي خري العباد (2)
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فهو يصف هذا ، (1)چڱ   ں  ںچ: ومنه قوله تعاىل عن لوط أنه قال
اليو  وخيرب عنه، وال يريد بذلك إنشاء سب له ــ حاشا وكال ــ ومنه قول 

ڑ  ک  ک  ک  ک  چ  :اهلل تعاىل عن يوسف عليه السال  ملا عرب رؤيا امللك

فهذا من باب اإلخبار مبا ، (2)چگ   گ    گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  
ال ، أي أنه خيرب عن حع، فهو من باب اإلخبار فقطيغلب على الظن أنه يق

 بد من ، والهذه السنني بأنها سنوات جماعة، فالكال  خرب وليس بإنشاء
، فما كان خربا التهريق بني نوعي الكال ، فإن الكال  إما خرب وإما إنشاء

، وهو ، أو يف عا  من األعوا يو  من األيا عن أمر حصل يف الدهر أو يف 
أو هذه السنة مبا  ،أو هذا الشهر ،، فأخربنا عن هذا اليو حصل حقيقة أمر

السب فهذا أمر ال حرج  ال من باب ،وقع فيها من باب اإلخبار عنها فقط
 :، وكذلك من هذا الباب قوله تعاىل عن اليو  الذي عذبت فيه عادفيه البتة

فهو خيرب عن هذا اليو  وما كان فيه من العذاب ، (3)چڭ  ڭ    ڭ  ڭچ
يف  ×، ومن هذا الباب قول النيب ألليم الذي نزل عليهم بسبب كهرهما

 يصدق خداعات سنوات الناس على سيأتي) :احلديث الذي حسنه مجاعة
 فيها وخيون ،اخلائن فيها ويؤمتن ،الصادق فيها ويكذب ،الكاذب فيها

 التافه؛ الرجل: قال الرويبضة؟ وما قيل ،الرويبضة فيها وينطق ،األمني

                                                 

 .77هود:  (1)
 .48يوسف:  (2)
 .19القمر:  (3)
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ال فهذه األوصاف إمنا خرجت خمرج اخلرب فقط، و .(1) (العامة أمر يف يتكلم
، ومنه قول أهل العلم عن العا  الذي يقصد بها السب بوجه من الوجوه

، فهو ماتت فيه خدجية وأبو طالب: عا  احلزن، أي هذا عا  وقع فيه حزن
سلمني يف عهد عمر جا، الناس ، وقوهلم لعا  مر على املبإنشاءخرب وليس 

، أي عا  ، ويروى عن عمر إنه قال: ال قطع يف عا  سنةعا  ااجماعة :فيه
ولكنه حديث ضعيف، املهم أن هذا الكال  ال يعترب من سب الدهر،  جماعة

قرب من هذا ، وير حصل يف هذا اليو  أو هذه السنةوإمنا هو خرب عن أم
، ال من باب السب هذا يو  حار من باب اإلخبار فقط :ا يف اليو  احلارقولن

بار فقط ال من ، من باب اإلخهذا يو  بارد ، وقولنا يف اليو  البارد:والذ 
هذا  ، وقولنا:ألمور بنياتها واألعمال مبقاصدها، واباب السب وال الذ 

، بل لذ  ا، من باب اإلخبار فقط ال من باب السب والعا  كثر فيه القتل
 ، فيقولون:بعض األعوا  مبا جرى للناس فيها إن أهل جند يؤرخون أحيانا

، فهم يقولون ، وأكل األخضر واليابس، وهو عا  كثر فيه اجلرادسنة الدبا
، بار فقط ال من باب السب وال الذ ، فال حرج فيههذا من باب اإلخ

، ض الطاعونويقولون: عا  الطاعون، أي عا  كثر فيه املوتى بسبب مر
ات ال تدخل يف النهي عن سب ، فهذه اإلخباروهذا من باب اإلخبار فقط

                                                 

 :أمحد(، و4036، كتاب الهنت، باب الصرب على البالء، رقم: )ابن ماجهرواه  (1)
 (.20803) :، رقم(11/382) يف جامعه: معمر بن راشد(، و7912) :، رقم(13/291)

 قال األلباني: )صحيح(.
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 ،، وال يراد بها الذ الدهر، ألنها خرب فقط، ووصف للدهر بأمر حصل فيه
 وال القدح، وال التثريب، وال الذ .

واخلالصة أن وصف الدهر واإلخبار عنه مبا جرى فيه من بعض  
ل يف باب النهي عن سب الدهر، واهلل  يدخوال ه،األحداث ال حرج في

 .أعلم
، فهي أن ة من أحوال نسبة األمر إىل الدهر: وأما احلالة الثانياملسألة الرابعة

ر ــ هو الهاعل هلذا يلهظ بقول ينشئ به سب الدهر على أنه ــ أي الده
، فهذه النسبة ال جر  أنها من الكهر األكرب املطرج عن امللة، األمر بذاته

، كأن يعتقد أن الدهر هو تقد أن للدهر تصرفا يف هذا الكونجعل واعألنه 
أحدث وأوجد هذا الذي يقلب األمور من اخلري إىل الشر وهو الذي 

، الضيق أو املصيبة، فهذا من الشرك األكرب، وهو شرك يف توحيد الربوبية
فإن من مقتضيات توحيد الربوبية االعتقاد اجلاز  بأن املتصرف واملدبر 

، على احلقيقة إمنا هو اهلل تعاىل مور هذا الكون على احلقيقة واخلالق هلاأل
حنو تلك األلهاظ فمن قال: آذانا هذا الزمان، أو قال: قبح اهلل هذا الزمان و

، وهو يعتقد مع ذلك أن الزمان هو الذي قدر وجود هذه اخلبيثة احملرمة
لواجب احلذر من هذا ، فان امللة والعياذ باهلل تعاىلاألمور فهذا خارج م

اليت تهسد على ، فإنه من زالت وسقطات اللسان اخلطري  احلذر الشديد
 . العبد دينه ودنياه
وأما احلالة الثالثة: فهي أن يسب الدهر ال على أنه الهاعل  :املسألة اخلامسة

وال على أنه املقدر له وال املوجد له، بل يسبه على أنه سبب من  ،لألمر
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، ألنه اعتقد واقع عليه، فهذا االعتقاد من الشرك األصغرأسباب الضرر ال
، با ما ليس بسبب ال قدرا وال شرعا، فال شأن للدهر مبا جرى مطلقاسب

وال قدر فقد وقع يف واملتقرر أن كل من اعتقد سببا مل يدل عليه شر، 
ك األكرب، فالدهر ليس فاعال وال سببا، ، وألنه وسيلة للشرالشرك األصغر

رد سبب للضرر والشر ، وإن اعتقد أنه جمده الهاعل فشرك أكربفإن اعتق
 ، واهلل أعلم.فهو شرك أصغر، نعوذ باهلل من كل ما يوجب سططه

وال على أنه  ،: وأما إن سب الدهر ال على أنه هو الهاعلاملسألة السادسة
فيه ما جرى من  سبب من األسباب ولكنه سبه على أنه ظرف حدث

، الدهر جمرد ظرف ملا جيري فيه فقطو يعتقد أن ، فهالضرر والضيق فقط
، وسبه بلهظ من األلهاظ املتضمنة للقدح واللو  والتثريب واللعن وحنوها

فهذا أمر حمر ، جممع على وحرميه، ولكنه ال يوصف بأنه شرك، بل هو حمر  
مضى من األدلة يف املسألة ، والدليل على التحريم ما وكبري  من الكبائر

 هصيل ال بد منه حتى تههم املسألة.ا الت، وهذاألوىل
وخالصة هذا التقسيم أن نقول: إن وصف الدهر وأخرب عنه مبا جرى فيه  

ى أنه هو الهاعل بذاته جمرد إخبار فقط فال حرج فيه، وإن أنشأ سبه عل
ت له ، وإن سبه على أنه جمرد سبب من األسباب اليت أوجبفشرك أكرب

، وال على وإن سبه ال على أنه الهاعل، الضرر والضيق فهذا شرك أصغر
فهذا السبب يف هذه  ،، بل هو يعتقد أنه جمرد ظرف ملا جرى فيهأنه سبب

 .، ملا قدمنا من األدلة والتعليل، واهلل أعلماحلالة حمر  وال جيوز البتة
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يف كالمهم  وقد كان العرب يف اجلاهلية يكثرون :املسألة السابعة 
شعرائه سلك كثري من كتاب الزمان و ، وقدوأشعارهم من سب الدهر

 :مسلك أهل اجلاهلية يف ذلك، يقول أحدهم
 (1)دــالول تأكل وٍءــس والد وأنت    أحًدا لي أبقيت ما كــوحي دهر يا

 : ويقول اآلخر
 (2)عــبرق حـــقب لــك يف له ٌهـوج        إنهــف انــزم يا لوجهك قبًحا

 ويقول اآلخر:
 (3)اناـخ قد الهضل ألهل دهر عليك      يرفعهم الناس ئا ــبل تبتلى إن

 ويقول اآلخر:
 (4)ونابه عليه أخنى لـــخام فكم     ومكره ؤونـاخل الدهر من تأمن وال  

، وبعضهم يصهه ، فبعضهم يصف الزمان بالبطلوهذا يف كالمهم كثري
يصهه بالكذب واملطادعة ، وبعضهم يصهه باخلرق، وبعضهم بالغدر

 :، وحنو قولأللهاظ اليت فيها سب ظاهر للزمان، وغري ذلك من اواملراوغة
إيه يا  ، أو قول:: ليه يا زمن، أو قولزمان كاحل هذا يو  أسود، أو قول:

                                                 

 . البن املعتز 248: ـالتمثيل واحملاضر  صالبيت عزاه الثعاليب يف  (1)
 ، وبعده:أبا شجا، فاتكبها الطيب املتنيب يرثي  يبهذا البيت من قصيد  أل (2)

ُّاُسده اخلصــيُش حــويع   ا، فاتِك ــوُت مثُل أبي شجــأمي  عــي األوُكــ
 :جماني األدب يف حدائق العرب، و(1/133) :لصبح املنيب عن حيثية املتنيبانظر ا

(6/231). 
 مل أعثر على قائله. (3)
 :، لطرفة، وقبله(1/293) :زهر األكم يف األمثال واحلكمالبيت عزاه يف  (4)

 .ابهـول ونــقى يصـمبطلبه االش   ان فانه ـــرف الزمـادر به صـوب
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، أو قول: خالص يا زمن، أو قول: هذا يو  مشؤو ، أو قول: لعن زامن
أسود يو  ما  كان يو  ، أو قول:، أو عرفتك فيهااهلل الساعة اليت رأيتك فيها

من هذا احلر على وجه لو  الزمان، أو يقول قوال  ، أو قول: طهشناشهتك
، أو وصف بعض األيا  بأنها كاحلة، أو وصف بعض يقصد به سب الربد

 ، وكقول:، أو يو  النكسةالشهور مبا يقتضي السب كقوهلم: أيلول األسود
ك، فإن يف هذا ، ومثله قوهلم: الشا  شامك إذا الزمن ضامما أقسى القدر

قاتل اهلل هذا  حما اهلل هذا الزمان، أو قول: :نسبة الضيم إىل الزمان، أو قول
، أو ، أو قول: لقد أفنانا هذا الزمانيكهيين جراح يا زمن ، أو قول:الزمان

أبادنا الدهر، أو  ، أو قول:أصابتنا قوار، الدهر ، أو قول:قتلنا هذا الزمان
 أتى علينا الدهر.

الدنيا ) :قال ×، وهي أن النيب هنا عندنا مشكلة وحتاج إىل حل فإن قلت: 
واحلديث  .(1) (ملعونة، ملعون ما فيها إال ذكر اهلل وما وااله وعامل ومتعلم

هذا × ، أفال يكون قول النيب ع من أهل العلم رمحهم اهلل تعاىلحسنه مج
 ؟من باب سب الدهر

ال يكون من باب سب  ، فإنهن احلديث حسنعلى التسليم بأ :واجلواب 
، ، هكذا قال بعضهمهنا إمنا أخرب عن اللعن ومل ينشئه ×، النيب الدهر

: إمنا خيرب عن أن هذه الدنيا ملعونة، وهذا كقوله تعاىل عنها ×فالنيب 
ۉ  ۉ  ې  چ: وكقوله، (2)چہ   ہ  ھ  ھ  ھچ

                                                 

( يف الزهد، 4112) :رقم هابن ماج( ، و14) :( يف الزهد، باب رقم2323) :قمرواه ر (1)
 .وحسنه الرتمذي .باب مثل الدنيا

 .36حممد:  (2)
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، ثري يف اإلخبار عن ذ  هذه الدنياوغريها من النصوص ك، (1)چې
، وإمنا هو من باب ( ليس من باب إنشاء اللعنالدنيا ملعونة) :فقوله

 بالدنيا املراد، وقال بعضهم: إن إلخبار عن حقيقة هذه الدنيا، هذا أوالا
 املقصود فليس اخلري، من فيها يكون ما يستثنى وأنه فيها، يكون ما: أي

 يف الناس يهعله فيما الكال  وإمنا والنهار، الليل هو الدهر ألن الدهر؛ نهس
 :أحدهم قال كما والنهار، الليل

 (2)اسـالن دــيهس ولكن دانــيهس ال   الفهماــاخت طول يف اجلديدين إن
 ومعنى فيهما، اإلنسان عمل هو واملراد والنهار، الليل هما واجلديدان

 وما اهلل ذكر إال فيهما مذمو  آد  بين عمل فكل مذمومة: أي( ملعونة)
واأليا  اليت هي  ، فاللعن ليس متوجها اجممو، اللياليومتعلًما وعامًلا وااله
هوات اليت ، وإمنا متوجه ملا يكون يف هذه الدنيا من الزخارف والشالدهر

وتزين له املعصية  ،تصد عن ذكر اهلل تعاىل، وتبعد العبد عن اهلل تعاىل
 عن فأمالتها ولذتها بزهرتها النهوس غرت، فالدنيا قد وتؤزه هلا أزا

 سب من هذا ليس، ف(3)ما قاله املناوي رمحه اهلل تعاىل، كاهلوى إىل العبودية
 كان ما إال فيها خري ال وأنه وضآلتها، الدنيا حلقار  بيان هو وإمنا الدهر،

، واملهم أن الذي انصب عليه اللعن إمنا هو ما الصحيحة الطريقة على
، وليس منصبا اهلل تعاىلا وزينتها املشغلة عن يكون من غرور الدنيا وبهرجه

                                                 

 .33لقمان:  (1)
 للطنساء وقبله: (1/435)عزاه يف خزانة األدب:  (2)

 .راســـل الــا واستؤصـأبقى لنا َذنب     ب ـــان َوَما يهنى َلُه عجـَِإن الرُّّم
 .مل أقف عليه (3)
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إن احلديث ال يصح  ، ومنهم من قال:الليالي واأليا  واليت هي الدهر على
ول والثاني ، فهو حديث ضعيف، فال ينظر إليه، وأظن أن اجلواب األأصال

 أحسن وأقرب إىل الصحة.
يؤذيين ابن ) :فيما يرويه عن ربه يف هذا احلديث ×قوله  فإن قلت: 

 رب العاملني؟ وهو اهلل كيف يؤذى .(1)(آد 
اىل قد يؤذى ولكن ، فاهلل تعد أن تهرق بني األذى والضرر: ال بواجلواب 

 :وقوله، (2)چڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃچ: ، كما يف قوله تعاىلال ميكن أن يضر
يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن ) :يف احلديث القدسي ×

ميكن أن يصله أحد من اخللق  فاهلل تعاىل ال .(3)(تبلغوا نهعي فتنهعوني
ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  چ: ، كما قال تعاىلبضرر، وأما األذى فإنه يؤذى

 .(4)چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک
 ؟: وهل إضافة الدهر إىل اهلل تعاىل هنا إضافة تسميةفإن قلت 
: أن إضافة الدهر إىل اهلل تعاىل يف هذا احلديث ليس من باب واجلواب 

باب إضافة األخبار عن اهلل وال إضافة الصهة، وإمنا هو من  ،إضافة االسم
واهلل تعاىل هو الذي خلق ما ، الدهر هو جممو، األيا  والليالي ، ألنتعاىل

، فألن اهلل تعاىل هو الذي خلق األيا  وهو فيها، ودبر ما فيها، وقدر ما فيها

                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
 .176آل عمران:  (2)
 :، والرتمذي رقم( يف الرب والصلة، باب وحريم الظلم2577) :رقم ،مسلمأخرجه  (3)
 .(49) :( يف صهة القيامة، وباب رقم2497)
 . 57األحزاب:  (4)
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لنسبة بقوله هذه ا ×، ولذلك فقد فسر النيب ا، فهو الدهرالذي يقدر ما فيه
فألن اهلل تعاىل هو  .(1)(بيدي األمر أقلب الليل والنهار) :عن ربه جل وعال

األحوال فهو الدهر بهذا الذي يقلب الليل والنهار وما فيهما من األمور و
 .االعتبار، واهلل أعلم

 القاعدة الثالثة واخلمسون 

 ) ال جيوز نسبة ما جير  إىل مشيئة الصفة (

 التهريق بني أمرين:: ال بد من أقول
ا تقتضيه ال على : أن يضيف الهعل إىل الصهة على أنه من مجلة ماألول 

، مع أن تركها أوىل، ملا يف هذا أنها الهاعلة له، فهذه اإلضافة ال حرج فيها
اقتضت حكمة اهلل تعاىل أن يذل : )، وذلك كقول البعضالقول من اإليها 

ات حكمة اهلل تعاىل ويقصد صاحب الكال  هذا أن من مقتضي ،الكافر(
، وأما إن أضاف الهعل أو ما جرى إىل إذالل الكافر، فهذا ال بأس به

 ، فال جيوز أن يقال:هي الهاعلة فهذه اإلضافة ال جتوزالصهة على أنها 
شاءت حكمة اهلل تعاىل، أو هكذا أرادت قدر  اهلل تعاىل، أو قدر  اهلل تعاىل 

شاءت إراد  القدر، أو  ، أو تقول: شاءت إراد  اهلل، أو قول:ءت ذلكشا
، فاألفعال وما جيري قهرتهم قو  اهلل تعاىل، أو قهرتهم قدر  اهلل تعاىل :قول

تصرف يف األمور ، فهو املإراد  اهلل تعاىل ومشيئتهمن األمور ال يكون إال ب
، أوهلما: ال جيوز صهةملة فهنا أمران حمرمان يف ال، وباجلوحده ال شريك له

 .إضافة الهعل إىل الصهة
                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
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السنة : دعاء الصهة، فدعاء الصهة من األمور احملرمة بإمجا، أهل والثاني 
من هذين األمرين يف مسألة  ، فالواجب احلذرواجلماعة رمحهم اهلل تعاىل

 .الصهة، واهلل أعلم
 القاعدة الرابعة واخلمسون  

 تعاىل ( ) ال جيوز تعبيد االسم لغري اهلل

وذلك ألن املتقرر أن العبودية هلل تعاىل وحده ال شريك له، فهي من  أقول:
، وال نيب مرسل ،حقوق اهلل تعاىل اخلاصة واليت ال يشركه فيها ملك مقرب

، وقد أمجع الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم على وحريم وال ولي صاحل
د من أهل العلم  واح، وقد حكى اإلمجا، غريتعبيد االسم لغري اهلل تعاىل

 ، ولكنه استثنى عبدرمحهم اهلل تعاىل، ومنهم ابن حز  رمحه اهلل تعاىل
أنا ) :ملا قال ×، ألن النيب حلقيقة أنه ال وجه الستثنائه هذا، ويف ا(1)املطلب

يد تقرير حكم من األحكا  فهو ال ير .(2)(النيب ال كذب أنا ابن عبداملطلب
فهو من باب سياق سلسلة النسب ، جمرد اإلخبارالشرعية، وإمنا يريد بذلك 

 مل يسمه بذلك ابتداء، ×، والنيب فقط، أي أنا ابن من امسه عبداملطلب
ابن حز  احلقيق بالقبول أن ما استثناه  وإمنا أخرب عنه بامسه فقط، فاحلق

قبل ابن حز  باق على ما هو  ، بل اإلمجا،من اسم عبداملطلب ال يصح

                                                 

: ـص احلميد يف شرح كتاب التوحيدتيسري العزيز يف كتبه وقد عزاه له يف  مل أقف عليه (1)
 .333: ـحاشية كتاب التوحيد ص، و548

، كتاب اجلهاد والسري، باب من صف أصحابه عند اهلزمية، رقم: البطاريأخرجه  (2)
 .(1776) :باب يف غزو  حنني رقم ،مسلم يف اجلهاد والسري(، و2930)
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لغري اهلل تعاىل ال جيوز  ، فالتعبيدد أن خيالف يف ذلكعليه، وال جيوز ألح
 ،وال لصحابي ،وال لولي ،وال لنيب ،، فال جيوز تعبيد االسم ال مللكبإطالق

، وال لغري ذلك من املطلوقات، فال وال للكعبة ،وال حلجر ،وال لشجر
عبد علي، أو عبداحلسني، أو عبد اجليالني، أو عبد  :جيوز أن نسمي أحدا

غال ( : )، فإن كلمةل، أو عبد النيب، أو عبد املطيع، أو غال  رسولالرسو
فقوهلم: غال  الرسول، أي عبد الرسول، وال  ،عبد(: )عند األعاجم معناها

جيوز أن نسمي أحدا عبد الكعبة، أو عبد األولياء، أو عبد القرآن، أو 
 أن من الرب رمحه اهلل تعاىل ، وقد ذكر ابن عبد، أو عبد البدويعبداملطلب

ك أكثر العلماء رمحهم ذل ، ولكن أبى(1)املطلب الصحابة من امسه: عبد
، وبينوا أن الصحيح ابن حجر رمحه اهلل تعاىل ومجاعة ، فرد ذلكاهلل تعاىل
لروا  من نسبه إىل ( وليس عبداملطلب، وقد أخطأ من ا: )املطلبأن امسه

 صحيح يف جاء ما أما :،  قال بعض شراح كتاب التوحيد(2)أنه عبداملطلب
 ،(عبٍد ابن) بالتنوين جاء فهذا ألبتة، زوجته طلق ركانة عبد ابن أن: مسلم

 حز  ابن استثناه ما فيكون العلماء، صححه الذي وهذا بالعبودية، يأت ومل
 لغري االسم تعبيد وحريم على اتهقوا فالصحابة إلخراجه، معنى ال اهلل رمحه
 تكون أن فيجب اهلل، لغري يعبد أن جيوز ال اسم فكل وعال، جل اهلل

 ال ألنه ظاهر ؛ عبودية العبودية هذه كانت وإن وعال، جل هلل العبودية
 للشيطان، عبدًا يكون قد بل هلل، عبدًا يكون أن اهلل عبد مسي إذا يلز 

                                                 

 مل أقف عليه. (1)
  مل أقف عليه. (2)
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 وحير  وعال، جل هلل معبدًا أهله يسميه أن وجيب أهله، تسمية هذه ولكن
بعبد  ، وكذلك ال جيوز أن نسمي:املطلوقات من خملوق عبد يسموه أن

الدار، أو عبد مشس، أو عبد القمر، أو عبد النجم الهالني، أو عبد القرب 
، أو الهالني، أو عبد يا ليل، أو عبدالعزى،  أو عبد عمر، أو عبد أبي بكر

، ومن أقبح ما مسعته من مساء اليت عبدت لغري اهلل تعاىلوحنوها من األ
سباب من انتهج منهج عبد  هلل تعاىل على اإلطالق أن من الالتعبيد لغري ا

، وهذا من ، أو عبد إبليس، فصار يسمي نهسه: عبد الشيطانالشيطان
الرضا أو عبد  ، وكذلك التسمية بعبدظم القبح يف التسمية على اإلطالقأع

 احلسن، أو عبد جعهر، أو عبد املطلص، أو عبداحلارث.
 فإن قلت: وما الواجب على من مسي بذلك؟ 
عليه هو أن يغري هذا االسم فورا، وال جيوز له التأخري  : الواجبفأقول 

 أبدا.
 فإن قلت: وهل هو آثم أصال يف هذه التسمية؟ 
ولد قد أمساه أهله بذلك ، وهذا الاإلثم ال بد فيه من االختيار فأقول: 

يف  ، ولكن إن كرب وعرف احلقهار امس، وال اختيار له يف اختيوهو صغري
 هذه التسمية وبانت له حرمتها، فالواجب عليه أن يغريه فورا.

 فإن قلت: ولو رفض والداه؟ 
، بل الواجب ال شأن هلما أصال يف هذا التغيري، و، حتى ولوفأقول: نعم 

د أخطآ ، فإنهما قة إىل اهلل تعاىل من هذه التسميةعليه أن يأمرهما بالتوب
 ، واملتقرر أنهأمرهما بالبقاء عليها أمر مبعصية، وا يف هذه التسميةخطأ كبري
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، ولكن يكون ال طاعة ملطلوق يف معصية اخلالق، فإمنا الطاعة يف املعروف
لتعامل مع القيا  حبق اهلل تعاىل، فيجمع بني الولد حصيها أريبا يف حسن ا

 احلسنيني.
 نعا ؟فإن قلت: وهل ال بد أن يذبح شيئا من بهيمة األ 
، لعد  الدليل الدال على ذلك، بل يغريه جمانا من غري ال، ال يلز  فأقول: 

، وما هو مشهور عند كهار  وال ذبح وال صيا  وال غريهأن يرتتب عليه ال 
وال  ،، هذا أمر ال أصل لهال بد وأن يذبح ذبيحة أو ذبيحتنيالعوا  من أنه 

 .أساس له من الصحة
 فيه من األمساء بعد ذلك؟ فإن قلت: وهل مثة ما يرغب 
، ولكن دل املقصود األول أن يبادر بالتغيري، واملهم واألمر واسع فأقول: 

، وأن الرمحن اهلل وعبد الدليل على أن أحب األمساء إىل اهلل تعاىل عبد
الناس  ، فهذا اإلنسان قد بقي زمنا طويال يدعوهأصدقها هما  وحارث
-، فأنا أرى باسم فيه تعبيد لغري اهلل تعاىل ، ويدعونهباسم ال حيبه اهلل تعاىل

مى باسم يتضمن يف مثل ذلك أن حيرص على أن يتس -واهلل تعاىل أعلم
الرحيم وحنوها، حتى  الرمحن أو عبد اهلل أو عبد ، كعبدالتعبيد هلل تعاىل

، وتسعد نهسه وحيسن اإلطالق ،فتتغري األحوال ،يدعى به بني الناس
باسم فيه تعبيد لغري اهلل تعاىل،  ضاقت روحه مبناداته ، كمابالتعبيد هلل تعاىل

، وقد أعتق حكيم بن حزا  مائة رقبة بعد وهذا من معارضة احلرا  مبثله
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بق يتسمى بعبد ، فمن كان يف السا(1)، ألنه أعتق مثلها يف اجلاهليةإسالمه
سمى بعد ذلك باسم معبد هلل ، فليحرص على أن يتفالن من املطلوقني

 ذا من باب الكمال، وال جيب عليه شيء.تعاىل، وه
 ، فما يكون حكمه؟إن مات من امسه كذلك قبل التغيريفإن قلت: و 

االسم لغري اهلل تعاىل ليس بكهر، ما مل  فأقول: أمره إىل اهلل تعاىل، فإن تعبيد
، فيعبده عبده حقا من دون اهلل تعاىل، ما مل يقصد أنه يقصد حقيقة التعبيد

، وأما جمرد اثة والذبح والنذر وغريها، فهذا له حال آخرواالستغبالدعاء 
  لغري اهلل تعاىل فهذا أمر التسمية فقط وال تتضمن صرف شيء من العباد

 لى شيء من احلرا  إىل اهلل تعاىل.، وأمر من مات عحمر 
ر  تعبيد االسم لغري اهلل تعاىل، واهلل واخلالصة من هذه القاعد  أنه حي 

 .أعلم
 :اخلامسة واخلمسونالقاعدة 

 (م واإلضافةما تسمى اهلل تعاىل أو اتصف به فال  يطلق على غريه على وجه العمو)

 تعاىل باب ، وعلى هذا ذكر الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللأقول: نعم
 عن عنه، اهلل رضي هرير  أبي عن الصحيح هي، فالتسمي بقاضي القضا 

 ال األمالك، ملك تسمى رجل: اهلل عند اسم أخنع إن): قال × النيب

                                                 

 مرآ  اجلنان وعرب  اليقظان، و112: ـص البن اجلوزي أهل األثرتلقيح فهو  انظر  (1)
 .(1/103) لليافعي:
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 أغيظ): رواية ويف .(1) (شاه شاهان) :مثل: سهيان قال .(اهلل إال مالك
وهذا ، أوضع يعين (أخنع) :قوله .(2) (وأخبثه القيامة يو  اهلل على رجل

تنافية مع كمال تعظيم الباب الطيب ينبه على املنع من هذه اإلطالقات امل
، فال لهاظ الذي جيب اجتابه واحلذر منهشرك األ ، وهي تعترب مناهلل تعاىل

أفعال اهلل تعاىل أنه ، ألن من ن نطلق على أحد بأنه قاضي القضا جيوز أ

فهو جل وعال ، (3)چڃ  چ  چچ: ، كما قال تعاىليقضي باحلق
 جيوز إطالقها على غريه جل وعال، نعم، أو قيدت ومل ، فالأقضى القضا 

، ، أو الدائر  الهالنيةضي قضا  البلد الهالنيقا ، كقولك:تطلق فإنها جتوز
، أو املذهب الهالني، فهذا ال حرج فيه، ألن املنهي عنه هو اإلطالق

ائص اهلل تعاىل، فال تقال لغريه فإطالقها مع العمو  واإلضافة من خص
حد من املطلوقني ، ومنها كذلك أنه ال جيوز أن نطلق على أسبحانه وتعاىل

فإن اهلل تعاىل من أمسائه امللك،  ،، هذا ال جيوز البتةبأنه ملك امللوك، ال
، مالك على احلقيقة إال اهلل تعاىل، وال ومن صهاته امللك، فهو مالك امللوك

، فإن أطلقها أحد ك امللوك على غريه سبحانه وتعاىلفال جيوز إطالق مل
، وكذلك ال جيوز أن  فقد وقع يف شرك األلهاظ األصغرعلى أحد املطلوقني

                                                 

ومسلم رقم  (،6205، رقم: )لبطاري يف األدب، باب أبغض األمساء إىل اهللأخرجه ا (1)
( يف 2839) :رقم ( يف األدب، باب وحريم التسمي مبلك األمالك، والرتمذي2143)

 ( يف األدب، باب تغيري األمساء.4961وأبو داود رقم ) ،(65األدب، باب )
 (.أخنى األمساء يو  القيامة عند اهلل رجل تسمى ملك األمالكولهظ البطاري: )

 .، باب وحريم التسمي مبلك األمالك( يف األدب2143) :مسلم رقمأخرجه  (2)
 .20غافر:   (3)
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ذا على اإلطالق والعمو  ، هكق على املطلوق بأنه عامل العلماءنطل
، هذا اإلطالق من خصائص اهلل تعاىل، ألنها بواإلضافة، هذا ال جيوز

مللكية ، ولكن ملكيته هي املطلوق وإن كان موصوفا بأنه ميلكفا
امللكية الكاملة املطلقة ، وأما اهلل تعاىل فهو ذو املطصوصة املقيد  الزائلة

، وكذلك ال ملك امللوك إال اهلل تعاىل :لدائمة، فال أحد يستحق أن يقال لها
، فهو من ىلجيوز أن نطلق سلطان السالطني على أحد دون اهلل تعا

 ، وكذلك ال جيوز لنا أن نطلق أعلمطالقات اليت خنص بها اهلل تعاىلاإل
أعلم العلماء  ، لو قيدنا ذلك وقلنا:العلماء على أحد دون اهلل تعاىل، نعم

، يف منطقة كذا، فهذا قد يتسامح فيه، وأما إطالقه بدون تقييد، فإنه ال جيوز
 يساوي شيئا ، وعلم العلماء عن بكر  أبيهم الءفاهلل تعاىل هو أعلم العلما

وقال  ،(1)چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یچ: ، كما قال تعاىلعند علم اهلل تعاىل
عملك إال كما نقر هذا ما علمي و): اخلضر ملوسى عليهما السال 

، وكذلك ال جيوز أن نطلق ×و كما قال . أ(2)(العصهور من هذا البحر
، فإننا إن قلنا احلكماء على أحد دون اهلل تعاىل ، أو حكيماحلكماءأحكم 
فقد وقعنا يف شرك األلهاظ األصغر، فاهلل تعاىل من أمسائه احلكيم، ذلك 

جنعل مثة خملوق هو أحكم احلكماء، واهلل  ، فكيفومن صهاته احلكمة
، بل كل حكيم يف هذه الدنيا تعاىل من مجلة احلكماء، هذا ال جيوز البتة

                                                 

 .85اإلسراء:  (1)
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  چ، كتاب تهسري القرآن، باب: البطاري أخرجه (2)

 (.4725رقم: )  چۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ
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ومهما سارت الركبان بأقواله احلكيمة، فإنه حكمته ال  مهما بلغت حكمته،
، فال يصح أن نصف من ، ألنه بشربد وأن يكون فيها خروقات ونقص

أو أحكم احلكماء، بل اهلل تعاىل هو  ،كماءحكمته ناقصة بأنه حكيم احل
وحكيم احلكماء،  ،، وهو أحكم احلكماءاحلكيم امسا، وهو احلكيم صهة

وحكمة املطلوقني عن بكر  أبيهم من أوهلم إىل آخرهم ال تعدو أن تكون 
، فاحذر وفقك اهلل جانب املقارنة حبكمة اهلل تعاىل صهرا على الشمال يف
، وكذلك ال اليت تنقص كمال التوحيد الواجب تتعاىل من هذه اإلطالقا

كر  األكرمني على غري وأ ،، وأقدر القادرينأقوى األقوياء جيوز أن نقول:
ال تليق باملطلوق الضعيف  ، فإن هذه األوصاف واإلطالقاتاهلل تعاىل
، ومثل هذه إال اهلل تعاىل الكامل من كل وجه، بل ال يستحقها الناقص

وعظيم العظماء،  ،، وكبري الكرباءحكم احلكا  م:األلهاظ يف املنع قوهل
قات ال وقوهلم صاحب العظمة، وقوهلم: ملك القلوب، كل هذه اإلطال

وهو  ،وأعظم العظماء ،، فاهلل تعاىل هو العظيمجتوز إال على اهلل تعاىل
، وأكرب الكرباء، وهو مالك القلوب واملتصرف فيها، وهي بني الكبري

، وال ، ال راد لقضائهفها ويقلبها كيف يشاءأصبعني من أصابعه، يصر
ن يوصف أو يطلق عليه ، فاملطلوق أحقر وأذل وأنقص من أمعقب حلكمه
، ومثلها يف املنع أنه ال جيوز لنا أن نقول ملطلوق أيا كان هذا هذه األلهاظ

املطلوق بأنه: سيد السادات، وقول سهيان: مثل شاهان شاه، وهي عند 
أو سلطان السالطني فيه دليل على أن املقصود من  ،ملك األمالك :العجم

، فبأي لغة جيوز إطالقه إال على اهلل تعاىل املنع هو النظر إىل املعنى الذي ال
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، كل ذلك أو بالعجمية ،، بالعربية عربتإنه ال جيوزعربت عن هذا املعنى ف
، فكل هذه األلهاظ وما أشبهها منهي عن إطالقها ال جيوز نظرا للمعنى

 على إطالقه يف خيهي ما وال ،التوحيد جلناب ومحاية صيانةعلى املطلوق 
 . ، واهلل املوفق واهلاديمعه األدب وسوء ،اهلل على اجلرأ  من اهلل غري

 ، وأماإن كانت على وجه العمو  واإلضافةوهذه األلهاظ إمنا النهي عنها 
األعلى واألكمل  ، وتركها تواضعا هلل هويد  فاألمر فيها قريبإن كانت مق

 .بالنسبة للمطلوق، واهلل أعلم
 :القاعدة السادسة واخلمسون

 ال جيوز إطالق شيء من أمساء اهلل تعاىل على)

 املخلوق إن روقب فيه معنى الصفة( 

ال  : لقد تقرر عند أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل أن التسمي بأمساء اهللأقول
 جيوز إال جبمل من الشروط:

، واليت ال : أن ال يكون هذا االسم من األمساء اخلاصة باهلل تعاىلاألول 
، : )اهلل، الرمحن، القدوس، كامسهجتوز أن تطلق إال عليه جل وعال

، إله العاملني( وحنوها من األمساء رب العاملني ،، املتكربالسال ، املهيمن
 لى اهلل تعاىل.وز إطالقها إال عاليت ال جي

راقب فيه عند التسمية معنى : وهو ما خيص قاعدتنا هذه أن ال يوالثاني 
، فال جيوز التسمي بأمساء اهلل تعاىل إن روقب فيها معنى الصهة، الصهة

، فأخرج النسائي وغريه من شريح واألصل يف هذه القاعد  حديث أبي
 عن املقدا  أبيه عن ،احلارثي هانئ بن شريح بن املقدا  بن يزيدحديث 
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 قومه مع × النيب إىل وفد ملا أنه يزيد بن هانئ حدثين :قال هانئ بن شريح
 اهلل إن) :فقال × النيب فدعاه احلكم بأبي يكنونه وهم × النيب فسمعهم

 إذا قومي ولكن، ال: قال؟ (احلكم بأبي تكنيت فلم احلكم وإليه ،احلكم هو
 ما) :قال ،الهريقني كال فرضي بينهم فحكمت أتوني شيء يف اختلهوا
 اهلل وعبد شريح لي :قلت (؟الولد من مالك) :قال ثم (،هذا أحسن
 أبو فأنت) :قال ،شريح :قلت (؟أكربهم فمن) :قال ،هانئ بنو ومسلم
بهذه التسمية، بل أمره × . فهنا مل يرض النيب (1)ولولده له ودعا (شريح

، وقد راقبوا فيها معنى الصهةسمية ، ألن قومه أطلقوا عليه هذه التبتغيريها
 ×، ولذلك فقد سأله النيب بذلك دليل على عد  اجلواز×، فعد  رضاه 

ره مبنيا على عن السبب الذي مساه قومه بهذه التسمية، حتى يكون إنكا
، فلما أخربه حبقيقة هذه التسمية وهذا اإلطالق حسن العلم بوجود املنكر

احلق، واقتنا، واحلكم بينهم ب ،هو اإلصالح بني الناسو ،له فعله هذا
، ولكنه منعه من قبول هذه التسمية، وأمره بتغيريها ،اخلصو  بأحكامه هذه

وأن  ،ألن املتقرر عند أهل السنة واجلماعة أن احلكم من أمساء اهلل تعاىل
عاىل كونا وشرعا ، فاحلكم هلل تم من مجلة صهاته الهعلية جل وعالاحلك

كم مقبول بني اخلصو  أن يأتي أحد طيب احل ، فال جيوزوحده ال شريك له
، وكذلك ال احلكم، من هذا الباب، هذا ال جيوز عليه: ثم حيكم ويطلق

                                                 

يف آداب  ،( يف األدب، باب تغيري االسم القبيح، والنسائي4955) :أبو داود رقمرواه  (1)
 (.5387، رقم: ): باب إذا حكموا رجال فقضى بينهمالقضا 

 .(صحيحقال األلباني: )
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، لو مساه أهله يف ألحد أن يسمى بكريم، ألنه يف احلقيقة كريم، نعم جيوز
صغره بذلك وهو ال يدرون عن حقيقة احلالة اليت سيكون عليها فهذا ال 

، ثم يتهق اجلميع على تسميته هو كريم بأفعاله حرج فيه، وأما أن يكون
ا ، فهذا ال يكون أبدفيجمع بني وصف الكر ، واسم الكريم ،بالكريم

، وكذلك ، والكريم صهة، فاهلل تعاىل هو الكريم امساألحد دون اهلل تعاىل
، وهو قوي بالهعل، ، على أنه إطالق اسمال جيوز أن نطلق على أحد: قوي

، لو ، فهذا ال جيوز، نعمته بالقوي هو قوته الهعليةوكان العلة يف تسمي
، جبانا، فاألمر بسيط مسيناه بقوي وهو صغري  ال ندري أسيكون قويا أ 

، فيكون قوي فعال وامسا فهذه ميته بذلك نظرا إىل قوته الهعليةوأما تس
ع ، فصارت العلة يف املنلتسمية مما روقب فيها معنى الصهة، وهذا ال جيوزا

من × ، ولذلك فإن من أصحاب النيب مراقبة معنى الصهة يف االسمهي 
، ومنهم ، كاحلكم بن عمرو الغهاري رضي اهلل تعاىل عنهكان امسه احلكم

، كحكيم بن حزا  رضي اهلل تعاىل عنه، ومع ذلك فلم من كان امسه حكيم
ينب من  ، ومل، ألن أهلهم مسوهم بذلك وهم صغار×يغريهم النيب 
، فلم يراقب أهلهم معنى الصهة عند هذه مله صهة امسهأحدهم ما وح

، يعمل به عند مراقبة معنى الصهة ، فاحلديثلتسمية، وهذا هو الهرقا
د عد  مراعا  ومراقبة معنى وإبقاء أمساء هؤالء الصحابة يعمل به عن
ن اجلمع بني األدلة ، واملتقرر أالصهة، فتتهق األحاديث، وتتآلف داللتها

وأما تضعيف حديث أبي شريح بسبب وجود بعض  ،واجب ما أمكن
بة اليت وحمل نهس االسم ومل تغري فهذا ليس كما ينبغي، ألن أمساء الصحا
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، وإسناده جيد على أقل أحواله، واجلمع بينه وبني وجود احلديث صحيح
، ومع اجلمع فال يقال بالتعارض األمساء مع عد  تغيريها أمر مكن هذه

ن، فاحلديث ىل الرتجيح بالنظر إىل األسانيد واملتو، وال يصار إوال بالنسخ
ه إال عند مراقبة معنى ، ولكن ال يعمل بصحيح، والعمل به ال إشكال فيه

أمساء اهلل تعاىل اليت ليس خباصة، ومل ، وأما فيما أطلق من الصهة فقط
يراقب فيها معنى الصهة، فإنه مما ال حرج فيه، ولعل القاعد  بذلك قد 

تنبيه مهم ذكره الشيخ صاحل آل الشيخ حهظه اهلل تعاىل  ، وهنااتضحت
 إال ذلك حنو أو ،احلاكم أو ،باحلكم أحد يسمى أال فالواجب) :وهو قوله

ڇ  ڇ  چ: سبحانه قال هلذا ؛-جالله جل -اهلل ألحكا  منهذا كان إذا

 من املبعوث فسمى .(1)چڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
 الذي اهلل به حكم مبا حيكم فالذي بالشر،، حيكمان ألنهما حكما وهذا هذا
 جل -اهلل وهو احلكم له من حيكم حكم ألنه ،حكم: له يقال احلكم هو

 وصف -وعال جل -اهلل ألن به؛ بأس وال ذلك إطالق فيسوغ ،-جالله
 يف -وعال جل -فقال القضا ، وهم ،حكا  بأنهم بشرعه حيكمون من

ہ  ہ  ہ    ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ :البقر  سور 

 إطالق وساغ احلاكم، مجع هو: چڻچ :فقوله .(2)چھ  ھ
 .(3) (بالشر، حيكم ألنه عليه؛ ذلك

                                                 

 .35النساء:  (1)
 .188البقر :  (2)
 .478: ـالتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (3)
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 :وهنا فرو، من باب إمتا  الهائد  :قلت 
 ما حكم التسمي بأبي احلكم؟ :منها

حلكم ال جيوز ، فاوحديث أبي شريح سيق من أجل تغيريممنو،،  :واجلواب 
، واهلل حلكم ال جيوز للمطلوق التكنية به، وأبو اإطالقه على املطلوق

 .أعلم
 ما حكم تكين املرأ  بأ  احلكم إذا روقب فيه معنى الصهة؟ :ومنها

أن العرب  بالعلة ال مبجرد ، ألن املتقرر الصحيح أنه ال جيوز :واجلواب
، كم كان من أجل مراقبة معنى الصهة، فالنهي عن التكين بأبي احلاللهظ

 .واهلل أعلم .روقب فيه معنى الصهة فإنه ال جيوزفكذلك أ  احلكم إن 
و أ ،أو خال احلكم ،ومما يدخل يف ذلك أن يتكنى أحد بعم احلكم :ومنها

عرب  يف ، ألن اللعلم رمحهم اهلل تعاىل أنه ممنو،، فقد قرر أهل اجد احلكم
صورا على احلكم أو أبي احلكم ، فالنص ليس مقذلك كله إمنا هي باملعنى

، فالعلة هو عد  التكين بشيء من ل املعنى أعم باعتبار العلةفقط، ال، ب
ا أن العلة عامة، والعرب  ، فبم تعاىل إن روقب فيها معنى الصهةأمساء اهلل

، املسألة يف كل ما كان يف معناها ، فيعمم احلكم يف هذهباملعاني والعلل
 .واهلل أعلم

أو يقول الصاحب  ؟(: )ولدي العزيزهل جيوز أن يقول الوالد لولده :ومنها
 ؟هل وصف املطلوق بالعزيز مما جيوزف ؟صديقي الكريم(: )لصاحبه

 عزيز ألنه الوصف؛ قصد وإمنا بها التسمية يقصد مل ألنه جتوز، :واجلواب

ھ  ھ  ے  ے  چ: تعاىل قال ذلك، وحنو كريم أو ،عنده
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عن يوسف عليه  ×قول النيب ول .(1)چۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ
 .واهلل أعلم .(2) (...ابن الكريم الكريم ابن الكريم) :السال 

أن .(3)چڤ  ڤ  ڤچ: اعلم رمحك اهلل تعاىل أن قوله تعاىل :ومنها
، فكان ملك مصر يقال له يف تلك األزمنة ــ العزيز هنا وصف وليس اسم

، كما هو احلال يف وصف : العزيزيف زمن يوسف عليه السال  ــ يقال له
، وهرقل، ، وقيصركسرى :، وكذلك قوهلم، لكل من ملك احلبشةالنجاشي
، ك األلهاظ فهي أوصاف وليست أمساء، فليست هي مما حنن فيهوحنو تل

 .واهلل أعلم
 جيوز؛ ال فهذا رحيًما، أو الرحيم فُسمي بالرمحة اشتهر رجاًل أن لو :ومنها
 .بها اهلل تسمى صهة على مبنية التسمية هذه ألن

لقد قرر مجع من أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل بأن من شروط   :ومنها
:)أل( التعريف التسمي بشيء من أمساء اهلل تعاىل أن ال تكون حمال  بــ

وليس  ،رحيم(: )ويقال ،الكريم(، وليس )كريم(: )، فيقالاالستغراقية
لى بأل )الرحيم( أي ال تسمي أحدا باسم من أمساء اهلل تعاىل إن كان حم

، وهذا الشرط يعترب عند هذا الهريق من أهل العلم يف االستغراقيةالتعر
 :رمحهم اهلل تعاىل هو

                                                 

 .128التوبة:  (1)
ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ      چقول اهلل تعاىل:  ، كتاب أحاديث األنبياء، بابالبطاري أخرجه (2)

 (.3390رقم: ) چڍ  ڌ
 .88يوسف:  (3)
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وقد قدمنا الشرطني  ،ن شروط التسمي بأمساء اهلل تعاىلم الشرط الثالث 
على هذه القاعد  الطيبة الكرمية، والذي يظهر لي  األوليني يف أول الكال 

إن كان املقصود من  :كما يلي، وهو التهصيلالشرط أنه مبين على  يف هذا
، وعليه حيمل باأللف والال  جمرد التعريف فقط فهذا ال حرج فيه وحليته

بن  ، كاحلكمه احلكم يف عصره من أهل اإلسال ملن امس ×إقرار النيب 
ى بأل ، فإنه من أمساء اهلل تعاىل وهو حملعمرو الغهاري رضي اهلل تعاىل

، ( من امسهألومل يأمره حبذف: ) ×، ومع ذلك فقد أقره النيب كما ترى
، فهذا اإلقرار حممول على أن )أل( ×فلو كان األمر ممنوعا ملا أقره النيب 

، وأما إن كان املراد بها االستغراق  يراد بها إال جمرد التعريف فقطهنا ال
، ألن التسمي العمو ، فهذا ال جيوز، وال بد يف هذه احلالة من حذفها أي

 تعاىل حمال  بأل بهذا االعتبار ال جيوز إطالقها إال بشيء من أمساء اهلل
، فال بد وأن تعلم وفقك ذا االعتبار من خصائص اهلل تعاىلعليه، فهي به

 تهيد وتقدس وعال جل ربنا أمساء على الداخلة والال  األلف أناهلل تعاىل 
 وعال، جل به الالئق الوجه على مسماها مجيع استغراق وهو ،العمو 
 الالئق كماهلا العز  يف بلغ فقد ،العز  أنوا، جلميع مستغرق العزيز فامسه

 وتقدس وعال جل أمسائه وسائر كذلك، احلكيم وامسه وعال، جل به
 التسمي السنة أهل من مجع منع -أعلم واهلل - ولذلك كذلك، فيها يقال

 ومل منها جردت إذا أما والال ، باأللف معرفة كانت إذا تعاىل اهلل بأمساء
 ،العامة األمساء واملراد - بها التسمي جيوز فإنه الصهة معنى فيها يراقب
 يف نظرهم ووجهة - هو إال بها يتسمى أن جيوز ال اليت األمساء وليس
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 تهيد فإنها معرفة كانت إذا أنه معرفة كانت إذا باألمساء التسمي جواز عد 
 األلف عن جردت إذا لكن ،تعاىل هلل إال جيوز ال وهذا ،مسماها استغراق

 صحيحة، نظر وجهة وهي حينئٍذ، احملذور فيزول عمومها ينتهي فإنه والال 
 الصهة، معنى فيها يراقب أال معرفة غري أو معرفة كونها من األهم لكن
ــ أعين  خبصوصه فيه ورد والدليل معرفة، غري كونها من أهم الشرط فهذا

 سبب عن × النيب فسأله احلكم أبا يكنى كان أنه شريح أبي حديثبه ــ 
 عليه فقال حبكمه، فرضوا بينهم حكم اختصموا إذا قومه أن فأخربه ذلك

 ولده، بأكرب فكناه .(1)(احلكم وإليه احلكم هو اهلل إن) :والسال  الصال 
 باحلكم تكنيته يف روقب أنه علم ملا×  فالنيب مشهور، معروف واحلديث

 يسمى من أصحابه يف كان أنه مع ×، النيب غّيره احلكم وهي ،الصهة
 يف األهم أن على يدل وهذا والال ، األلف فيه أن مع يغريه ومل باحلكم
 وإن الصهة، معنى فيها يراقب ال أن ختصه ال اليت اهلل بأمساء التسمي جواز
 خالف من خروجًا نور على نور فهو ،معرفة تكون أال ذلك مع اقرتن

 .وأعلم أعلى ربنا واهلل ،البعض
ر وغلب عليه التعريف بذلك صالو أن رجال اشتهر بالذكاء املهرط،  :ومنها

 ؟العامة من الناس يسمونه بالذكي، فهل هذا جيوز
 .، واهلل أعلمن الذكي ليس من أمساء اهلل تعاىل، ألال حرج :واجلواب 

 :، فيقول ألحدهمقبائل تسمي بعض كبارها بالعارفنيبعض ال :ومنها
مية أحيانا من كثر  ما لق عليه إطالق تس، بل ويطالعارف، ويعرف بذلك

                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
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ه احلقيقي، فهل ، بل قد يكون بعض أفراد القبيلة ال يعرف امسيطلق عليه
 ؟جيوز ذلك

، وإمنا من أمسائه ، ألن العارف ليس من أمساء اهلل تعاىلنعم :واجلواب 
 .، واهلل أعلمالعامل، ومن صهاته العلم

  :القاعدة السابعة واخلمسون

 , بار عن أمر وقع ال تقرن باملشيئةواألخ) األدعية 

 خبالف الغيبية واملستقبلية (

 الكال  تعليق يف انقسموا الناس أن - تعاىل اهلل رمحك - اعلم: أقول
 باملشيئة كله كالمهم يعلقون فقسم، ووسط طرفني،: فرق ثالث إىل باملشيئة
 الكلمة هذه منه تسمع تكاد ال وقسم وكال ، كال  بني فرق غري من مطلًقا
 يعلق الكال  أن وهو ،الوسط األمور وخري مقصر، الهريقني وكال أبًدا،

 دلت قد هذا وعلى أخرى، أحوال يف باملشيئة يعلق وال ،أحوال يف باملشيئة
 . الصحيح واملعقول والسنة الكتاب من األدلة

 على الكال  كان إذا فيما فهو باملشيئة الكال  فيها يعلق اليت احلاالت فأما
 قال كما باملشيئة الكال  تعليق جيب فهنا الوقو،، متحقق غري مستقبلي أمر

 وهذا، (1)چڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀچ: تعاىل

ہ   چ: - السال  عليهما - للطضر يقول موسى فهذا تعاىل، اهلل أنبياء دأب

                                                 

 .23الكهف:  (1)
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 ألبيه يقول إمساعيل وهذا .(1)چہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ

ىت    متىب   يب  جت   حت  خت چ: ذحبه أراد ملا - والسال  الصال  عليهما -

 موسى من أي منهما الصرب ألن وذلك ،(2)چيت   جث  مث  ىث  يث
 فعلقاه وقوعه يتحققا مل مستقبلي أمر - السال  عليهما - وإمساعيل

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ: تعاىل قوله ذلك من وأعظم باملشيئة،

 املؤمنني لرتبية وإمنا ،الوقو، وحقق لعد  ليس التعليق وهذا، (3)چۋ
 طلب ملا مالك بن (4)لكعب - والسال  الصال  عليه - وقال ذلك، على
 وهذا .(5)(اهلل شاء إن سأفعل: )مصلى فيتطذه بيته يف فيصلي يأتيه أن منه
 تعاىل اهلل عند علمهال يزال  سيأتي ما فإن تعاىل، اهلل مع األدب سلوك من
 من وكم وتطاول، وظن خترص به اجلز  فإن عامله، إىل رده بل به، جتز  فال

 رٍد غري من بهعلها جزمنا ألننا بها للقيا  نوفق ومل علينا تهلتت اليت األمور
 .عامله إىل للعلم

 ؟(الوقو، متحقق غري: )قلت ملاذا: قلت فإن 

                                                 

 .69يوسف:  (1)
 .102الصافات:  (2)
 .27الهتح:  (3)
 وانظر فلعله عتبان ابن مالك، وليس كعب. (4)
املساجد مسلم يف (، و425أخرجه البطاري، كتاب باب املساجد يف البيوت، رقم: ) (5)

 (.33) :رقم ،باب الرخصة يف التطلف عن اجلماعة بعذر ،ومواضع الصال 
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 بإخبار الوقو، متحقق كان إناخلرب املستقبلي  ألن ذلك قلت: فأقول 
 فال وقوعه يقيًنا علم وما ،وقوعه يقيًنا يعلم فإنه الصرحية الصحيحة األدلة
 الصال  عليه - مريم بن عيسى ونزول ،الدجال كطروج باملشيئة يعلق

 كل ذلك، وحنو ،النار النار وأهل ،اجلنة اجلنة أهل ودخول ،- والسال 
 باملشيئة، تعلق فال باألدلة وقوعها وحققنا قد اليت املستقبلية األمور من ذلك
 .أعلم واهلل

 أن هي: باملشيئة الكال  تعليق من البد اليت احلاالت من الثانية واحلالة
 أن البد فإنه غييب أمٍر يف الكال  كان فإذا الغيبية، األمور يف الكال  يكون
 اهلل على وقف الغيب أمور ألن وذلك به؛ اجلز  جيوز وال ،باملشيئة يعلق
 :تعاىل قال املستقبل، أو احلاضر أو املاضي يف األمر هذا كان وسواء تعاىل،

ۈئ  چ: تعاىل وقال ،(1)چٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦچ

ېئ  ېئ   ېئ        ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب    

خب  مب  ىب  يب  جت      حت  خت  مت   ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج           مج  

ڀ  چ: فقال باخلري ألنهسهم جزموا قوٍ  على اهلل أنكر وقد ،(2)چجح

 من الدليل على موقوفة الغيبية فاألمور، (3)چڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ    ٺ
 فال الغييب باألمر تكلمت إذا مهتوًحا، اجتهاًدا وليست ،والسنة الكتاب

 إن الصال  هذه مين قبل قد: كقولك وذلك ،باملشيئة ذلك معلًقا إال به جتز 
                                                 

 .65النمل:  (1)
 .28-26اجلن:  (2)
 .78مريم:  (3)
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 يأتي ذلك ومن، البشر عليه يطلع ال غييب أمر القبول ألن وذلك اهلل؛ شاء
 جيب؟ أ  حير  أ  جيوز هل اإلميان، يف اءناالستث مسألة يف العلماء خالف

 جيوز؛ ال فهذا اإلميان أصل يف شاًكا باستثنائه كان إن خيلو ال املستثنى فإن
 جيب فهذا كماله يف للشك كان وإن كهر، اإلميان أصل يف الشك ألن

 أحد، عليها يطلع ال اليت الغيبية األمور من اإلميان كمال ألن اء؛ناالستث

  ۈۆ  ۆ  ۈ چ :تعاىل قال وقد لنهسه، تزكية ذلك لعد يستثن مل لو وألنه

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ۋۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋچ: تعاىل وقال ،(1)چٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ

 جائز، فهو هذا وال هذا ال يقصد مل كان وإن ،(2)چې     ې   ې  ې
 .واجلماعة السنة أهل مجهور قول هو وهذا

 األمور أو ،املستقبلية األمور يف الكال  كان إن: وهما احلالتان فهاتان
 واهلل لك، ذكرته ملا باملشيئة الكال  تعليق فيمها جيب احلالتان هاتان الغيبية،

  .أعلم
 :ألمور وذلك باملشيئة؛ تعليقه حير  فإنه دعاًء، الكال  كان إن وأما
 ال: )قال × النيب أن الصحيح يف كما ذلك عن بالنهي النص ثبوت: منها

 وليعز  ،شئت إن ارمحين اللهم ،شئت إن لي اغهر اللهم أحدكم يقولن

                                                 

 .32النجم:  (1)
 .49النساء:  (2)
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 يف املتقرر هو كما التحريم النهي وحقيقة ،(1) (له مكره ال اهلل فإن الرغبة
 .األصول

 يف األكيد  الكاملة الرغبة بعد  مشعر الدعاء يف االستثناء أن: ومنها
 فيما التامة والرغبة االفتقار إظهار فيه يطلب والدعاء ،املدعو حصول
 .به دعوت
 قا  قد يكن مل ما سؤالك إعطائك على أحد يكرهه ال تعاىل اهلل أن: ومنها

 بشيء مشعر الدعاء يف واالستثناء وتعاىل، سبحانه له الرغبة إعظا  قلبك يف
 ال فلذلك اهلل، مع األدب جمانبة من شيء وفيه به، املدعو عن االستغناء من

 من الدعاء يف البد بل دعاًء، الكال  كان إن باملشيئة الكال  تعليق جيوز
 حقيقة هو فهذا والذل، االفتقار إظهار مع الطلب يف والعزمية الرغبة إعظا 
  .العباد 

 مضى قد أمر يف الكال  كان إذا باملشيئة الكال  تعليق ينبغي ال وكذلك
 يف شيء يقع ال إذ ،شاءه قد اهلل أن جزًما علمنا وقع ملا ألنه وقوعه؛ ووحقق
 خيالف الذي هو وهذا الشاملة، العامة باملشيئة وقوعه يشاء وهو إال ملكه

 حممد: فيقول امسك؟ ما: فتقول حممد وامسه ألحدهم فتأتي الكثري، فيه
 من لك كم: له وتقول الولد من أربعة له يكون أو تعاىل، اهلل شاء إن

: له فقل التعليق؟ هذا من الهائد  فما اهلل، شاء إن أربعة: فيقول الولد؟

                                                 

ويف (، 6339رقم: )يف الدعوات، باب ليعز  املسألة فإنه ال مكره له، ، البطاريأخرجه  (1)
ومسلم (، 7477رقم: )التوحيد، باب يف املشيئة واإلراد  وما تشاؤون إال أن يشاء اهلل، 

 ( يف الذكر والدعاء، باب العز  بالدعاء وال يقل: إن شئت.2678) :رقم
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 الولد، من أربعة لك يكون وأن ،حممد امسك يكون أن اهلل شاء لقد اطمئن
 كقولك ،اجلز  فيه يطلب أمر يف الكال  كان إذا خطورته تظهر األمر وهذا

 ال كبري ومأزق ،كربى طامة وهذه اهلل، شاء إن حممد: فيقول نبيك؟ من: له
 ووحقق حصل شيء فهذا والسنة، للكتاب املوافق بالعلم إال منه اخلروج يتم

 األمور يف الكال  تعليق أن أعلم واهلل أظن إني باملشيئة؟ ُيعلق َفِلَم وقوعه
 يف الشكاكني السوفسطائية مذاهب فرو، من فر، واملتحققة ،الواقعة

 .فيك اهلل بارك هلذا فانتبه األشياء،
 حالتني، يف يعلق وال ،حالتني يف باملشيئة يعلق الكال  أن: األمر وخالصة

 وال وقوعها، يتحقق مل اليت واملستقبلية ،الغيبية األمور يف باملشيئة فيعلق
 التهصيل وبهذا وقوعها، وحققنا اليت املاضية األمور ويف ،الدعاء يف يعلق
 ،مطلًقا باملشيئة الكال  يعلق ال من بني وسط قول القول هذا أن لك يظهر
 األمور؛ غالب يف الراجح هو الوسط والقول مطلًقا، باملشيئة يعلق من وبني

، (1)چڤ  ڤ  ڤ  ڤچ :ىل تعا قال كما الوسط األمة ألننا ذلك
 أعلى واهلل ، والعصمة التوفيق وبه واملنة احلمد وهلل تهريط وال إفراط فال

 .وأعلم
  :القاعدة الثامنة واخلمسون 

 التوقيف على األدلة ( فى) األصل يف عامل املالئكة فيما يثبت أو ين

: لقد تقرر عند أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل أن ما كان من أمور الغيب أقول
وأبواب الغيب أن مبناه على التوقيف على األدلة الشرعية الصحيحة 

                                                 

 .143البقر :  (1)
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لضعيهة يف أمر من أمور الغيب، فإن ا، فال جيوز أن نقحم عقولنا الصرحية
العقل أحقر وأنقص وأعجز يف إدراكه وقدراته من أن يستكشف ما غاب 
عنه إال بالدليل والوحي، ومن هذه األبواب الغيبية اليت ال مدخل للعقل 
فيها باب عامل املالئكة، فإن مبناه على التوقيف، فال جيوز أن نثبت هلذا 

عنه إال ما قا   وال ننهي ،قا  الدليل على إثباتهالعامل من األشياء إال ما 
وال ينهيه فال جيوز لنا أن  ،، وما مل يأت الدليل ال بإثباتهالدليل على نهيه

دليل فكذلك النهي ال بد ننهيه وال أن نثبته، فكما أن اإلثبات ال بد له من 
تعاىل  ن التقول على اهلل، فالنهي بال دليل واإلثبات بال دليل هو مفيه دليل
، فمن أثبت رمة  بالنصوص القاطعة املتواتر ، وهو من األمور احملبال علم

ه بالدليل الدال على هذا هلذا العامل الغييب شيئا من األشياء فإننا نطالب
، لبه بالدليل الدال على هذا النهيعنه أمرا فإننا نطا هى، ومن ناإلثبات

واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل  ، وأهل السنةوهذا هو معنى هذه القاعد  الطيبة
، وعليها يتهر، اإلميان بالركن الثاني ون على تقرير هذه القاعد  الطيبةمتهق

، ئكة الكرا  عليهم الصال  والسال وهو اإلميان باملال ،من أركان اإلميان
وقون من وأهل العلم رمحهم اهلل تعاىل يعرفون املالئكة بأنهم عامل غييب خمل

، ألنه من عامل( غييب خيرج عامل اإلنس: )، فقولناخمصوصةنور للقيا  بأمور 
، ألنه وإن كان خيرج عامل اجلن( : )خملوقون من نور، وقولناالعوامل املشاهد 

للقيا  بأعمال : )، وقولناالغيب إال أنهم خملوقون من النارمن عوامل 
الشرعية يف أصناف أعمال خمصوصة( يدخل فيها ما نصت عليه األدلة 

، ومنهم الوحي ومقدمهم جربيل عليه السال ، فمنهم املوكل باملالئكة
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نهم املوكل بالنهخ يف الصور وهو ، وماملوكل بالقطر ومقدمهم ميكائيل
، ومنهم املوكل بقبض األرواح ومقدمهم ملك املوت، ومنهم إسرافيل

يسبحون الليل  ، وكلهم، ومالئكة األجنة يف األرحا املالئكة السيار 
ار ال يهرتون، وال يأكلون وال يشربون، ومنهم املالئكة احلهظة، وهم والنه

إذا جاء قدر اهلل : مالئكة حيهظن العبد من بني يديه ومن خلهه حتى قسمان
تعاىل خلوا عنه، وهو املعقبات، ومالئكة حيهظون أعمال العباد، وهم 

، لصرحيةا نثبته باألدلة الصحيحة ا، وكل ذلك مماملالئكة الكرا  الكاتبون
، ، وال من نسج عقولنا، ومنهم محلة العرشومل نأت بشيء من عند أنهسنا

، أعماهلم كذلك االستغهار للمؤمنني، ومن رش الرب جل وعالأعين ع
، ومنهم املالئكة املوكلون ئكة املوكلون بالبحث عن حق الذكرومنهم املال

ازن النار عليه هم وتعذيب أهلها بأمر اهلل تعاىل، ومقدمهم مالك فإنه خجبن
هم رضوان عليه : إن مقدم، وقيل، ومنهم املالئكة املوكلون باجلنةالسال 
ن األمر موقوف ، فإ، وهكذا، وسيأتي التحقيق فيه بأمر اهلل تعاىلالسال 

، وال ، ال ندخل يف هذا الباب متأولني بآرائناعلى السما، والوحي
وكلة هلم فإننا نؤمن به امل ، فما أثبتته األدلة من أعماهلممتوهمني بأهوائنا

، ننهيه، فاألمر موقوف على النص ، وما نهاه الدليل عنهم فإنناونقطع به
ا ورد ، ومما يدخل يف ذلك اإلميان مبال جيوز أن نتعدى القرآن واحلديثو

ألدلة من أمسائهم فإننا نؤمن ، فما وردت به اهلم من أمساء لبعض أعيانهم
، ألن عاملهم مبناه على ال حيق لنا أن نسميهم به، وما مل يأت به الدليل فبها

، فورد من أمسائهم نه من العوامل الغيبية، واليت ال اجتهاد فيها، ألالتوقيف
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 ،والزبانية ،ومالك خازن النار ،وإسرافيل ،وميكائل ،جربيل :يف األدلة
سم من أمساء ، والكرا  الكاتبون، وكل اومحلة العرش ،وملك املوت
ر ، وما مل يأت به الدليل فنعتذيف الكتاب والسنة فإننا نؤمن به املالئكة ثبت

، ومما يدخل يف هذه األمر يف أمسائهم مبين على الغيب، ألن عن قبوله
، فإنه ال عليهم الصال  والسال  من الصهات القاعد  كذلك ما ورد هلم

رد جيوز لنا أن نثبت هلم من الصهات إال ما ورد به النص فقط، وأما ما مل ي
به النص فإننا ال نقبله، ألن األمر مبناه على الغيب، فقد ورد يف األدلة 

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ: تعاىل قال أجنحة، أولوا أنهمالصحيحة 

 ويف ،(1)چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ھۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ

 :قال ،(2)چڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺچ: تعاىل قوله تهسري يف هرير  أبي حديث
 لقوله خضعاًنا بأجنحتها املالئكة ضربت السماء يف األمر اهلل قضى إذا)

 جربيل ورسوله عبده تعاىل اهلل صفقد وو .(3) (صهوان على سلسلة كأنه

ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ      چ: وعال جل قال كما - السال  عليه -

ڳ    ڱ  ڱ  ڱ             ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ :وعال جل وقال ،(4)چڤ

 رأيته): مرفوًعا عائشة عن مسلم عند احلديث ويف ،(5)چڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ
                                                 

 .1فاطر:  (1)
 .23سبأ:  (2)
 (.4701رقم: ) ،چڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺچتهسري، باب ال ، كتابلبطاريأخرجه ا (3)
 .6-5النجم:  (4)
 .21-19التكوير:  (5)
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 السماء بني ما خلقه عظم ساًدا ،جناح ستمائة له السماء من منهبًطا

ې  ې  چ  :قوله يف العذاب، ملالئكة تعاىل اهلل وصفقد و .(1)(واألرض

 يهرتون ال وأنهم، (2) چې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ
 تعاىل، اهلل عباد  يف وال ،األعمال من إليهم أوكل مبا القيا  يف ميلون وال

ەئ  چ: تعاىل وقال، (3)چۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭچ :تعاىل قال

 .(4)چەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ     ېئ

ى  ائ  ائ  ەئ  چ : تعاىل قال املعصية، وفعل األمر خمالهة عن منزهون وأنهم

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ :تعاىل وقال، (5)چەئ  وئ  وئ  ۇئ

 آيات يف تعاىل اهلل ذكر وقد ،(6)چڦ   ڦ  ڦڤ  ڦ  

، بالسجود فبادروا األمر امتثلوا (7)چہ    ھچ: هلم قال ملا أنه كثري 
 قال إبراهيم، أضياف بقصة عليه ويستدل يشربون، وال يأكلون ال وأنهم

                                                 

، رقم: چ ڑ  ک    ک  کچ  ، كتاب اإلميان، باب قول اهلل عز وجل:صحيح مسلم (1)
(177). 
 .6التحريم:  (2)
 .20األنبياء:  (3)
 .38فصلت:  (4)
 .6التحريم:  (5)
 .27-26األنبياء:  (6)
 .34البقر :  (7)



 

 780 
 

 حيصيهم ال كثري  أعداد أنهمو، (1)چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ چ : تعاىل

 - وقال ،(2)چۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉ  چ: تعاىل قال العد، بهم حييط وال ،الرقم
 موضع من ما ،تئط أن هلا وحق السماء أطت): - والسال  الصال  عليه
 البيت صهة يف احلديث ويف .(3)(راكع أو ساجد ملك إال أصابع أربع

 ما آخر إليه يعودون ال ملك ألف سبعون يو  كل يدخله هو فإذا): املعمور
 .(4) (عليهم

 جبهنم يؤتى) ×: قوله يف وذلك كثرتهم على واحًدا مثااًل لك وأضرب 
 ملك ألف سبعون زما  كل مع ،زما  ألف سبعون هلا القيامة يو 

ا ورد وغري ذلك مم، وتقدس وتبارك تعاىل وخلقهم أحصاهم. (5)(جيرونها
ر يف هذا الباب موقوف على ، واملهم أن األميف الكتاب والسنة الصحيحة

فإياك أن تهتح لعقلك ولرأيك ااجمرد عن الدليل العنان يف هذا ، الدليل
ا الباب عاضا ، فكن يف هذب فتضل كما ضل الكثري من بين آد البا

                                                 

 .27الذاريات:  (1)
 .31املدثر:  (2)
: لو تعلمون ما أعلم لضحتم قليال، ×( يف الزهد، باب قول النيب 2313) :رقمرواه  (3)
 (.5/173) :املسند كاء، وأمحد يف( يف الزهد، باب احلزن والب4190) :رقم هابن ماجو

 قال الرتمذي: )هذا حديث حسنغريب(.
( 162) :مسلم رقم(، و3207ذكر املالئكة، رقم: )، باب بدء الوحيالبطاري أخرجه  (4)

 .إىل السماوات ×يف اإلميان، باب اإلسراء برسول اهلل 
شد  حر نار ، باب كتاب اجلنة وصهة نعيمها وأهلها ( يف(2842) :مسلم رقمأخرجه  (5)

 قعرها.جهنم وبعد 
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اك ثم إياك أن وحيد عنه طرفة عني، وفقك اهلل ، وإيبنواجذك على الدليل
الكال  على هذه  ، ثم هنا مجل من الهرو، واملسائل خنتم بهاتعاىل لكل خري

  عد  فأقول:القا
: من االعتقادات الهاسد  يف املالئكة ما كان مشهورا بني العرب يف منها

وهو أن ، أن بني املالئكة وبني الرب نسبا اجلاهلية من أنهم كانوا يعتقدون

ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  چ: ، قال تعاىلاملالئكة بنات اهلل تعاىل

وقال ، (1)چٻٱ  ٻ     ٻ       ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   

واملراد ، (2)چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ٹچ: تعاىل

ے  ۓ   چ: ، وقال تعاىلهنا على أحد التهسريين املالئكة باجلنة

، فمن اعتقده فإنه كافر ، وهذا اعتقاد كهري(3) چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ
ا الباب باهلل العظيم بإمجا، املسلمني، فتطبط أهل الكهر واجلهل يف هذ

، وهي أن باب املالئكة مبين على التوقيف، هذه القاعد  عليهم لهوات
 واهلل املوفق .

: لقد أنكر الهالسهة عامل املالئكة على وجه التهصيل واإلمجال، ومنها
وال  ،وال أجسا  هلم ،فقالوا: ليس هناك ما يسمى باملالئكة، وال حقيقة هلم

املالئكة عبار  عن قوى وال أعمال هلم، كل ذلك ال حقيقة له، وإمنا  ،أمساء

                                                 

 .154-151الصافات:  (1)
 .158الصافات:  (2)
 .19الزخرف:  (3)
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، وإمنا هو عامل اجلن والشياطني ال حقيقة له، كما أن اخلري يف اإلنسان فقط
ل واخلرافة ، وهذا كله من الدجبار  عن قوى الشر يف اإلنسان فقطع

اب، ، ألنه مذهب مبين على تكذيب أخبار الكتوالكهر الصراح البواح
، ومبين اإلمجا، القطعي الثابت بالتواتر ، ومبين على خمالهةوصحيح السنة

، ومن مور املعلومة من الدين بالضرور على مناقضة ومعارضة وجحد األ
لواجب استتابته فإن تاب ، واملذهب فإنه كافر باتهاق املسلمنياعتقد هذا ا

 .وإال قتل، واهلل املوفق
ال ، قبأنهم إناث، وهو وصف كذبه القرآن وأبطلهوصف املالئكة  ومنها:

ۈ     ۆۇ  ۆ  ۇے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ : تعاىل

 فوصف املالئكة بأنهم إناث من األوصاف اليت نص، (1)چۈ  ٴۇ
به وننهيه كما نهاه القرآن ، فنحن نكذالقرآن على نهيها وتكذيب قائلها

تدخل بوصهه مبا ، وال جيوز التعدي على هذا العامل الكريم الطيب بالوكذبه
ه اهلل تعاىل، هذا من التعدي والعدوان الذي ال يرضا  ، فإنمل يرد به الدليل

ده صوابا فإنه كافر باهلل ، ومن اعتقوال عباده املؤمنون، فهذا وصف كاذب
  .ق، واهلل املوفمكذب خلرب اهلل تعاىل يف القرآن ، ألنهالعظيم
قون أو أنهم يستح ،وصف املالئكة بأن هلم نوعا من صهات الربوبية ومنها:

رك والظلم والبهتان ، وهذا من الكهر والشمن دون اهلل تعاىلأن يعبدوا 
، فاملالئكة عباد هو املستحق للعباد  دون ما سواه ، فاهلل تعاىلالعظيم عليهم

                                                 

 .19الزخرف:  (1)
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اهلل ما ، ال يعصون  تعاىل، ومدبرون بأمر اهللخملوقون، وعباد مربوبون
، وال ميلكون أمرهم ويهعلون ما يؤمرون، ليس هلم من األمر شيء

، وال ميلكون موتا وال حيا  وال نشورا وال ،هسهم ضرا وال نهعاألن
، ، أو آهلة يعبدون مع اهلل تعاىليكونوا أربابا من دون اهلل تعاىليصلحون أن 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ: ، قال تعاىلتعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا

ٿ    ٿ           ٿپ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

 .. واهلل املوفق(1)چڤ ٹ  ٹ   ٹٿ  ٹ
 ألبينا سجدوا الذين املالئكة يف تعاىل اهلل رمحهم العلم أهل اختلف ومنها:

 املالئكة، كل هم بل: وقيل األرض، مالئكة هم :فقيل السال ، عليه آد 
 آلد  سجدوا كلهم املالئكة أن هو املسألة هذه يف واحلق ذلك، غري وقيل

ېئ  ېئ  چ: تعاىل قوله ألن اللهظ، من الظاهر هو وهذا أمجعون،

 :فقوله، (2)چېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی       ی  ی  ی  جئ  حئ
 عليه دخلت الذي اجلمع اسم وهو األول، العمو  هو هذا چېئچ

 :وقوله العمو ، أفادته عليه دخلت إن وهي االستغراقية، والال  األلف
( كل) :لهظة أن األصول يف تقرر وقد الثاني، مو عال هو هذا چېئچ

                                                 

 .41-40سبأ:  (1)
 .31-30احلجر:  (2)
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 وقد الثالث، العمو  هو هذا چىئ   چ :وقوله ،(1)العمو  صيغ أقوى من
 إال) :لهووق ،(2)بذاته العمو  على يدل مما( أمجع) لهظة أن األصول يف تقرر

 ،(3)العمو  معيار االستثناء أن األصول يف تقر وقد استثناء، هذا( إبليس
 قد كلهم املالئكة أن على دال الكال  ظاهر أن تهيد العمومات فهذه

 هو واألصل املطصص، يرد حتى العمو  على البقاء هو واألصل سجدوا،
 .أعلم واهلل الناقل، يرد حتى الظاهر على البقاء وجوب

 إن هناك أماكن ال تدخلها املالئكة؟  هل يصح أن يقال: :ومنها
، وإال فلو مل يأت نعم، وحنن نقول نعم، ألن الدليل أثبت ذلك :واجلواب

املالئكة عامل مبين على  ا جترأنا أن نقول به، ألن عاملالدليل بإثبات ذلك مل
، فقد روى بأن املالئكة ال تدخل بيتا فيه جرس، فقد ورد الدليل التوقيف

 بن الرمحن عبد موال  بنانة عنأبو داود يف سننه بسند حيتمل التحسني لغريه 
 عليها دخل إذ عنها اهلل رضي عائشة عند كانت أنها ،األنصاري حيان
 جالجلها تقطعن أن إال تدخلنها ال :فقالت ،يصوتن جالجل وعليها جارية
 فيه بيتا املالئكة تدخل ال) :يقول × اهلل رسول مسعت :وقالت

 × النيب مسعُت: قالت - عنها اهلل رضي - سلمة أ وعن ، (4)(جرس
                                                 

األصل اجلامع إليضاح الدرر ، و(3/128) :خمتصر التحرير شرح الكوكب املنريانظر  (1)
األصول من علم املعتصر من شرح خمتصر ، و(1/126) :املنظومة يف سلك مجع اجلوامع

 .96: ـاألصول ص
 انظر املراجع السابقة، نهس الصهحة. (2)
 :التحبري شرح التحرير، و285: ـنهاية السول شرح منهاج الوصول صانظر  (3)
 .(1/130) :األصل اجلامع إليضاح الدرر املنظومة يف سلك مجع اجلوامع، و(5/2318)
 .( يف اخلامت، باب ما جاء يف اجلالجل4231) :رقمرواه أبو داود   (4)
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 املالئكة تصحب وال جرس،جاجل وال  فيه بيتا املالئكة تدُخُل ال): يقول
، كما قال النيب لك ال تدخل املالئكة بيتا يف كلبوكذ .(1)(جرس فيها ُرفقة
وكذلك ال تدخل  .(2)(فيه كلب .. احلديث اتال تدخل املالئكة بي) ×:

ال تدخل املالئكة بيتا فيه ) :املالئكة بيتا فيه صور  ، للحديث السابق وفيه
 ×:، لقول النيب  تدخل املالئكة بيتا فيه متاثيلوكذلك ال (،كلب أو صور 

 :وقال عليه الصال  والسال  .(3)(ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال متاثيل)
 وكذلك نقول: ال تدخل .(4) (ال تدخل املالئكة بيتا فيه تصاوير أو متاثيل)

ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال ) ×:، لقول النيب املالئكة بيتا فيه جنب

                                                                                                                        

ويف سنده بنانة موال  عبد ) (:4/731)قال عبد القادر األرنؤوط يف وحقيقه جامع األصول: 
الرمحن بن حسان األنصاري، ال تعرف، ولكن للحديث شواهد مبعناه يقوى بها، منها ما 

 (،رفقه فيها كلب وال جرسال تصحب املالئكة )رواه مسلم عن أبي هرير  مرفوعا بلهظ: 
. وما رواه (اجلرس مزامري الشيطان) :وما رواه مسلم أيضا عن أبي هرير  مرفوعا بلهظ

ال تدخل )و (،ال تصحب املالئكة ركبا معهم جلجل)النسائي عن ابن عمر مرفوعا بلهظ: 
 .(املالئكة بيتا يف جلجل وال جرس

 (.5222)رقم: يف الزينة، باب اجلالجل،  سنن النساءي (1)
 قال األلباني: )حسن(.

، كتاب بدء اخللق، باب إذا قال أحدكم آمني، رقم: البطاريأخرجه  (2)
، كتاب الصيد والذبائح، باب امتنا، املالئكة من دخول بيت النسائي(  و3227)

 .(4282فيه كلب، رقم: )
 .( يف اللباس، باب وحريم تصوير صور  احليوان2606مسلم رقم )أخرجه  (3)
 .س، باب وحريم تصوير صور  احليوان( يف اللبا2112) :مسلم رقمأخرجه  (4)
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وال جيوز التوسع يف األماكن اليت ال تدخلها املالئكة،  .(1) (جنب وال صور 
، ألنين رأيت أن بعض الناس قد نقف عند حدود ما وقف عنده الدليلبل 

على مجل من األحاديث اليت ال تصح، وهذا أمر ال توسع يف ذلك بناء 
 بد وأن ، فدخول املالئكة من عد  دخوهلا من أمور الغيب اليت الجيوز

 التوقيف. تكون مبنية على
 وهل يستثنى مما ذكرت فيما ال تدخله املالئكة من شيء؟ فإن قلت: 
، ألن قتناؤه ال مينع من دخول املالئكة، فالكلب الذي جيوز انعم :فأقول 

تدعو هلا ، وكذلك الصور اليت أن ما جاز شرعا ارتهع ضرره قدرا املتقرر
ر غنى للناس يف أمو، واليت عمت بها البلوى وال احلاجة امللحة والضرور 

دنياهم عنها، فهذه ال متنع من دخول املالئكة، ألنه ال حمر  مع الضرور ، 
: واجلنب إذا توضأ فإن ملانع من دخول املالئكة قد زال، وقال بعضهم

جلواز دخوله يف املسجد ومكثه فيه حينئذ، كما هو فعل بعض الصحابة 
، كتب الهرو، يطلب منرضوان اهلل تعاىل عليهم، وتهاصيل هذه املسائل 

، ألن ال تدخل مكان كذا وكذا إال بدليلواملهم أننا ال حنكم بأن املالئكة 
، فال نثبت هلذا العامل إال  املالئكة أن مبناه على التوقيفاملتقرر عندنا يف عامل

، وما مل يأت النص بإثباته ، وال ننهي عنه إال ما نهى النصما أثبته الدليل
 حق ألحد أن يثبته وال أن ينهيه، واهلل املوفق. وال بنهيه فإنه ال

                                                 

( يف الطهار ، باب يف اجلنب يؤخر الغسل، والنسائي يف 227) :أبو داود رقمرواه  (1)
( ، وابن حبان 647) :الطهار ، باب يف اجلنب إذا مل يتوضأ، وأمحد يف املسند بأطول منه رقم

 .(1484) :يف  صحيحه رقم
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: حنن نؤمن اإلميان اجلاز  بأن املالئكة ال تعلم الغيب، ولكن إن قيل :ومنها
بها له أو عليه من اخلري أو كيف يعلم امللك ما يف قلب العبد من النوايا فيكت

 ؟الشر
لغيب من م با، فالعلغيب، األصل املتقرر أن املالئكة ال تعلم النعم فأقول: 

ىل ، ومن أطلعه اهلل تعاأفراد ربوبية اهلل تعاىل، فال يعلم الغيب إال اهلل تعاىل
ۈئ  ېئ  ېئ   چ: ، كما قال تعاىلعلى بعض الغيب من ملك أو رسول

ېئ        ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب    خب  مب  

، (1)چ مج  جح      ىب  يب  جت      حت  خت  مت   ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج     
: وقال تعاىل، (2)چٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦچ: وقال تعاىل

ىئ  ىئ  ی    ىئۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ۆئەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ چ

ی  ی  ی  جئ  حئ        مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت          

 لعباس ابن تيميةوأما خبصوص هذه املسألة فقد سئل عنها أبو ا ،(3)چحت
 فلم باحلسنة العبد هم إذا): × قوله يف، فقال السائل: رمحه اهلل تعاىل

 وبني العبد بني سرا هلما كان فإذا .(4) ... احلديث( حسنة له كتبت يعملها
، هلل احلمد: )فأجاب رمحه اهلل تعاىل بقوله عليه؟ املالئكة تطلع فكيف ربه

                                                 

 .28-26جلن: ا (1)
 .65النمل:  (2)
 .59األنعا :  (3)
( يف اإلميان، باب إذا هم العبد حبسنة كتبت وإذا هم 129)( و128) :مسلم رقمأخرجه  (4)

 ( يف التهسري، باب ومن سور  األنعا .3075) :بسيئة مل تكتب، والرتمذي رقم
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 حبسنة هم إذا إنه: قال املسألة هذه جواب يف عيينة بن سهيان عن روي قد
 اهلل أن والتحقيق، خبيثة رائحة شم بسيئة هم وإذا ،طيبة رائحة امللك شم
 أن على قادر هو كما ،شاء كيف العبد نهس يف مبا املالئكة يعلم أن قادر
 اهلل جيعل قد البشر بعض كان فإذا ،اإلنسان يف ما على البشر بعض يطلع

 بالعبد املوكل فامللك ،اإلنسان قلب يف ما أحيانا به يعلم ما الكشف من له
ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  چ: تعاىل قوله يف قيل وقد، ذلك اهلل يعرفه بأن أوىل

 العبد نهس يف تلقي املالئكة جعل قد واهلل ،املالئكة به املراد أن, (1)چٺ
 تصديق امللك فلمة ،ملة للملك إن: مسعود ابن اهلل عبد قال كما ،اخلواطر

 وقد  .(2)بالشر وإبعاد ،باحلق تكذيب الشيطان وملة ،باخلري ووعد ،باحلق
 من قرينه به وكل إال أحد من منكم ما) :قال أنه: الصحيح يف عنه ثبت

 أن إال وأنا): قال اهلل؟ رسول يا وإياك: قالوا (،اجلن من وقرينه املالئكة
 إذا العبد بها يهم اليت فالسيئة، (3) (خبري إال يأمرني فال عليه أعانين قد اهلل

 إذا العبد بها يهم اليت واحلسنة ،الشيطان بها علم الشيطان إلقاء من كانت
 هذا بها علم وإذا ،األوىل بطريق أيضا امللك بها علم امللك إلقاء من كانت
 .. واهلل أعلم(4) بها( آد  بين ألعمال احلهظة املالئكة علم أمكن امللك

                                                 

 .16ق:  (1)
 :، رقم(5/394) :البزارمسند (، و164) :، رقم(164الزهد ألبي داود )ص:  (2)
 (.8532، رقم: )(9/101) :املعجم الكبري للطرباني(، و2027)
لشيطان وبعثه سراياه ( يف صهات املنافقني، باب وحريش ا2814) :جامع رقمأخرجه  (3)

 (.6417) :، رقم(14/327) :ابن حبانو ،لهتنة الناس
 .(5/128) :الهتاوى الكربى البن تيمية (4)
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 يصيبهم الهز، والصعق والرعد  الشديد ؟ ةهل املالئك :ومنها
العامل  نعم، ألن الدليل أثبت ذلك، وهذا :نعم، وحنن نقول :واجلواب 

ڀ  ڀ  چ :تعاىل قال، موقوف على ما أثبته النص، وذلك عند مسا، الوحي

 الصحيح ويف، (1)چٹ  ٹ  ٹ  ٹٿ  ٿ  ٿڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ
 األمَر الّلُه قضى إذا) :قال × نيبَّ أنَّ :- عنه اهلل رضي - هرير  أبي عن
 على ِسْلِسلٌة كأنه لقوله، ُخْضعانا بأجنحتها املالئكُة ضَربت السماِء يف

 :قال للذي قالوا ربُُّكْم؟ قال ماذا :قالوا قلوِبهْم عن ُفزَِّ، فإذا صهوان،
 هكذا، السَّمع ومسرتُقو السَّْمِع، ُمسَتِرُق َفَيسمُعها الكبرُي، العليُّ وهو احلقَّ،
 - أصابعه بني وبدََّد فحرََّفها، ِبكهِِّه ُسهياُن وَوصَف - بعض فوق بعُضه

 أو السَّاِحر ِلساِن على ُيْلِقيها َحتَّى َتْحَتُه، هو من إىل َفُيْلقيها الكلمَة فَيْسمُع
 ُيْدِرَكُه، أن َقْبَل ألَقاَها ورمبا ُيْلِقَيها، أن َقْبَل الشِّهاُب أْدَرَك فُربَّما الكاِهِن،
 وكذا؟ كذا :وكذا كذا يوَ  لنا قال قد َأليَس :فيقال كْذبٍة، ماَئَة معها فَيْكِذُب
 :قال الرتمذي أخرجه. و(2)(السماء من ُسِمَعْت اليت الكلمة بتلك فُيَصدَُّق

 لقوله، ناعاُخض بأْجِنَحتها املالئكُة َضَربِت َأْمرا، السََّماِء يف الّلُه َقَضى إذا)
 ربُُّكْم؟ قال ماذا :قالوا قلوِبهْم عن ُفزَِّ، فإذا صهوان على ِسْلِسلٌة كأنها
 .(3)(بعٍض فوَق بعُضهم والشََّياطني :قال الكبرُي، العليُّ وهو ، احلقَّ :قالوا
 أراد إذا) :× اهلل رسول قال) :قال عنه اهلل رضي مسعان بن النواس وعن

                                                 

 .23سبأ:  (1)
 تقد  خترجيه. (2)
(، وقال: )هذا 3223، أبواب تهسري القرآن، باب ومن سور  سبأ، رقم: )سنن الرتمذي (3)

 حديث حسن صحيح(.



 

 790 
 

 أو ــ رجهة منه املالئكة أخذت بالوحي تكلم باألمر يوحي أن تعاىل اهلل
 أهل ذلك مسع فإذا ،وجل عز اهلل من خوفا شديد  رعد  ــ قال

 جربيل رأسه يرفع من لأو فيكون ،سجدا هلل وخروا صعقوا السموات
 بسماء مر كلما املالئكة، على جربيل مير ثم أراد، مبا وحيه من اهلل فيكلمه

 وهو احلق قال :جربيل فيقول جربيل؟ يا ربنا قال ذا ما مالئكتها، سأله
 إىل بالوحي جربيل فينتهي جربيل، قال ما مثل كلهم فيقولون الكبري، العلي
 ال فإنه الشديد واخلوف الرعد  أصابته فمن .(1) (تعاىل اهلل أمره حيث
 .، واهلل املوفقتعاىل اهلل دون من معبودا وال ربا يكون أن يصلح
 من األدلة بذلك وردت كما نعم،؟ تتمثل بصور  البشر هل املالئكة :ومنها

ولو مل ترد األدلة بإثبات هذه املسألة ملا قلنا بها، ألن املتقرر  والسنة، الكتاب
ڍ    چ: تعاىل قالعندنا أن عامل املالئكة إثباتا ونهيا مبين على لتوقيف، 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    چ : تعاىل وقال، (2)چڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ

 - إبراهيم ظنهم ولذلك البشر، صور  على جاءوه فإنهم، (3)چۋ
 وقال، إليهم الطعا  فقرب السبيل عابري من - والسال  الصال  عليه
 :العلماء قال ،(4)چگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ :تعاىل

 يف ذلك ثبت وكذلك، (5) (الوجوه حسان شباب صور  يف جاءوه إنهم)

                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
 .17مريم:  (2)
 .24الذاريات:  (3)
 .77هود:  (4)
 .(2/285) :أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، و(4/541) :تهسري ابن كثري (5)
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 بياض شديد رجل طلع إذ) :وفيه مسلم عند املشهور جربيل حديث
 ،(أحد منا يعرفه وال السهر أثر عليه يرى ال ،الشعر سواد شديد ،الثياب

 يأتي جربيل كان وقد .(1)(دينكم أمر يعلمكم أتاكم جربيل فإنه) :وفيه
 الصحابة أمجل من وهو ،الكليب خلف بن دحية صور  يف كثرًيا×  النيب

 نهًسا وتسعني تسعة قتل الذي قصة يف الصحيح يف ثبت وكذلك، صور 
 الرجل حديث أيًضا ومنها .(2) (رجل صور  يف ملًكا هلم اهلل فأرسل) :وفيه
 بشر صور  يف ملًكا مدرجته على اهلل فأرصد قرية يف له أًخا زار الذي
 :إسرايل بنيب من الثالثة قصة يف الصحيح يف ثبت ما أيًضا ومنها، (3)يسأله

 على تعاىل اهلل أرسله ملك ابتالهم الذي وأن واألبرص، واألقر، األعمى
 يف بل البشر صور  يف يتمثلون املالئكة أن تهيد األدلة فهذه، (4)بشر صور 
 .أعلم واهلل البشر، صور أحسن
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ: تعاىل قوله :ومنها

 قوله يف غافر سور  يف باآلية منسوخة بأنها السلف بعض قال، (5)چڃ
ۓ  ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   چ: تعاىل

                                                 

، والرتمذي فيه (8) :رقممعرفة اإلميان واإلسال  والقدر، مسلم يف اإلميان: باب أخرجه  (1)
، والنسائي يف (4695) :، وأبو داود يف السنة: باب يف القدر رقم(2738) :أيضا رقم

 (.4990، رقم: )اإلميان: باب نعت اإلسال 
( 2766) :ومسلم رقم (، 3470رقم: ) ،حديث الغارالبطاري يف األنبياء، باب أخرجه  (2)

 يف التوبة، باب قبول توبة القاتل.
 .(2567، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب فضل احلب يف اهلل، رقم: )مسلمأخرجه  (3)
 تقد  ختريج احلديث. (4)
 .5الشورى:  (5)
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 إن بل حمكمة، آية أنها واحلق ضعيف، القول هذا ولكن، (1)چۈ  ٴۇ
 هي بل النسخ، يدخله أن ميكن حكما ليست ألنها يتصور، ال فيها النسخ
 .النسخ يدخلها ال األخبار أن القواعد يف واملتقرر خرب،

 ،والكافر املؤمن األرض يف أن جند فإننا ذلك، يف العمل وكيف :قلت فإن 
 األرض؟ يف ألنهم املالحد  للكهر  املالئكة تستغهر فكيف والهاجر، والرب

ڃ  ڃ  ڃ   چ: تعاىل بقوله املراد أن نعلم وأن بد ال :فأقول

 من الثانية اآلية بينته كما خاصة، املؤمنون إال بهم يراد ال أنه چڃ
 من هو بل العامة، األلهاظ من ليس چڃ  ڃ   ڃ  چ :فقوله غافر، سور 

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  چ : تعاىل كقوله اخلصوص، به يد أر الذي العمو 

من العا   چىئچ: قوله فليس، (2)چىئ  ی  ی  ی  ی
 األصول يف تقرر وقد اخلصوص، به أريد الذي العا  من بل، املطصوص

 ال املالئكة أن بدليل اخلصوص، به أريد وعا  خمصوص، عا  هناك أن
 ،شريعته دحوج به وكهر ،بالعداو  تعاىل اهلل حارب ملن تستغهر أن ميكن
 أمر املالئكة فاستغهار للمطلوق، حقه خالص وصرف غريه، معه وعبد

 فاآليتان اإلميان، أهل من يستحقه ملن هو وإمنا الكهر ، فيه يدخل ال عظيم،
 :وقوله، جممل چڃ   چ :فقوله البيان، بقاعد  بينهما وجنمع متهقتان،

 بني اجلمع أن واملتقرر احلمد، وهلل تعارض فال مبني، چۈ  ٴۇچ
 إذا جيوز، ال االحتمال اجمرد النسخ أن واملتقرر أمكن، ما واجب األدلة

                                                 

 .7غافر:  (1)
 .173آل عمران:  (2)
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 سور  يف تعاىل اهلل قول كان ملا أنه تعاىل اهلل وفقك فاعلم هذا، علمت
 اآلية بينته وقد جممال هذا كان ملا (1)چڃ  ڃ  ڃ   ڃچ: فصلت

 عند النسخ ألن نسطا، التبيني هذا السلف بعض مسى غافر، سور  يف
 آية كانت وملا اخللف، عند منه املعنى يف أوسع تعاىل اهلل رمحهم السلف
 سور  يف اآلية من املغلوط الههم بعض وأزالت األمر أبانت قد غافر سور 

 معنى يف يدخل املغلوط الههم إزالة ألن نسطتها، إنها :فيها قيل فصلت،
 .أعلم واهلل احلمد، وهلل إشكال فال السلف، عند النسخ
  هل املالئكة متوت؟ :ومنها

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  :تعاىل قال كما متوت املالئكة، نعم :فأقول 

، (2)چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٺپ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ
، (3)چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ: تعاىل قوله ولعمو 
 ملك ميوت من وآخر، (4)چں  ں  ڻ  ڻچ:  تعاىل قوله ولعمو 

 ليس الذي واآلخر ،شيء قبله ليس الذي األول القيو  احلي وينهرد ،املوت
 اعلم ولكن، (5)چڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ: تعاىل قوله ولعمو  ،شيء بعده

 لنا علم فال ذلك قبل وأما ،الصور يف النهخ يو  موتهم أثبت إمنا الدليل أن
وقد سئل أبو ، أعلم اهلل فيه نقول أن حتمًا فالواجب به لنا علم ال وما، به

                                                 

 .5الشورى:  (1)
 .68الزمر:  (2)
 .27-26الرمحن:  (3)
 .185عمران: آل  (4)
 .88القصص:  (5)
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 هل :العباس ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل عن نهس هذه املسألة فقال السائل
 ؟ميوتون املالئكة حتى اخللق مجيع

 ميوتون اخللق مجيع أن الناس أكثر عليه يالذ) :فأجاب رمحه اهلل تعاىل بقوله
 مرفو، حديث ذلك يف وروى ،املوت ملك عزرائيل وحتى ،املالئكة حتى

 وقدر  ذلك إمكان على متهقون والنصارى واليهود واملسلمون ،النيب إىل
 ،وأمثاهلم أرسطو اتبا، املتهلسهة من طوائف ذلك يف خيالف وإمنا ،عليه اهلل

 كأصحاب والنصارى اليهود أو اإلسال  إىل املنتسبني من معهم دخل ومن
 ،والنهوس العقول يه املالئكة أن زعم ممن وأمثاهلم الصها إخوان رسائل

 .(1)...(العامل هلذا وأرباب ةآهل عندهم يه بل ،حبال موتها ميكن ال وأنه
 هل عزرائيل اسم مللك املوت؟ :ومنها

، مبا أن أمساء املالئكة من عاملهم، فيكون توقيهيا على النص :واجلواب 
يهيد بأن اسم ملك  األدلة الصحيحة الصرحية ماوال نعلم أنه قد ورد يف 

ن العمل على الدليل ال ، ولكاملوت عزرائيل، وإن قاله بعض أهل العلم
حد من اخللق، فإن عامل املالئكة من العوامل الغيبية اليت ال على كال  أ

سمية ، وإمنا وردت هذه التيهية على النصمدخل للعقول فيها، بل هي توق
، وقصارى ما ورد أنه مما قاله وهب بن منبه إلسرائيليةيف بعض األخبار ا

أقوال العلماء يستدل هلا ال  ، واملتقرر أنه اهلل تعاىل ، وكالمه كال  عاملرمح
قال ابن كثري ، وألنه كثري األخذ عن بين إسرائيل، كما هو معلو  عنه، بها

 وال يف ،وأما ملك املوت فليس مبصرح بامسه يف القرآن) :رمحه اهلل

                                                 

 .(4/259) :جممو، الهتاوى (1)
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واهلل  ،وقد جاء تسميته يف بعض اآلثار بعزرائيل ،األحاديث الصحاح
 .(1) (أعلم

عزرائيل كما هو الشايع بني  :وأما تسميته بـ) :وقال األلباني رمحه اهلل 
 .(2) (وإمنا هو من اإلسرائيليات ،الناس فال أصل له

 (،عزرائيل) :وقد اشتهر أن امسه) :وقال ابن عثيمني رمحه اهلل يف الهتاوى 
إمنا ورد هذا يف آثار إسرائيلية ال توجب أن نؤمن بهذا  ،لكنه مل يصح

( كما مساه اهلل عز وجل )ملك املوت :االسم، فنسمي من ُوكِّل باملوت بـ
ی  ی    ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   چ :يف قوله

 ..واهلل أعلم(4()3)چحب

إنه مقد  خزنة اجلنة، فهل هذا  :هل اسم رضوان ثابت، فإنه يقال :ومنها
 صحيح؟ 

عامل ملالئكة مبناه على التوقيف، وأمساؤهم من  إننا قررنا أن :واجلواب
وقد اختلف أهل  ن نقطع باسم أحد منهم إال بدليل،، فال جيوز لنا أعاملهم

وال يصح يف هذه ، يف إثبات هذا االسم خلازن اجلنة العلم رمحهم اهلل تعاىل
من أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل، ، ولكنه مشهور عند كثري التسمية حديث

وأنت تعرف أن جمرد الشهر  ال تعين الثبوت، فكم من أمر قد ذا، واشتهر 
                                                 

 .(1/49) :البداية والنهاية (1)
 .71: ـمنت الطحاوية بتعليق األلباني صانظر  (2)
 .11السجد :  (3)
 .(3/161) :جممو، فتاوى ورسائل العثيمني (4)
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ا احلق من الباطل، وإمنا ذلك ، والكثر  والقلة ال يعرف بهوهو ليس بثابت
، واألمر يف هذه املسألة مبناه على الغيب، وال شأن يعرف مبوافقة الدليل

، وقد وردت تسميته بهذا ، فانتبه هلذاألقوال أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل فيه
كلها من غري استثناء إما  ، ولكنسم يف مجل من األحاديث املرفوعةاال

، فمن د  الضعف جدا، وال يسلم منها حديث، وإما شديموضوعة
من طريق إسحاق بن بشر يف أسباب النزول رواه الواحدي األحاديث ما 

قال جربيل  (:عن ابن عّباس مرفوعا قال يف حديثه جويرب عن الضّحاكعن 
 :، فأقبل رضوان حتى سلم ثم قالأبشر، هذا رضوان خازن اجلنة يا حممد

السال  ومعه سهط من نور يتألأل ويقول لك  يا حممد رب العز  يقرئك
ا عندي يف اآلخر  ينتقص لك مم هذه مهاتيح خزائن الدنيا مع ما ال :ربك

، فضرب جربيل جربيل كاملستشري له إىل ×، فنظر النيب ل جناح بعوضةمث
يا رضوان، ال حاجة لي يف الدنيا،  :تواضع هلل فقال :بيديه إىل األرض فقال

  .(1) (كأصبت أصاب اهلل ب :فقال رضوان
بالوضع،  ، فيه إسحاق بن بشر متهمإسناده مظلموهذا  :قال العلماء

، وهي أوهى طرق ابن يلق ابن عباسوجويرب متهم، والضحاك مل 
عن ابن  ما رواه البيهقي يف شعب اإلميان ومن األحاديث كذلك .(2)عباس

 اجلليل رضوان ىرمضان نادإذا كان أول ليلة من شهر ) :عباس مرفوعا

                                                 

 .332: ـاحلميدان ص قيق عصا وح للواحدي، أسباب النزول (1)
ضعيف جدًّا، لضعف جويرب، وانقطا، السند بني ابن ) :332ص: قال عصا  احلميدان  (2)

 .(عباس والضحاك
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أمره بهتح اجلنة وأمر ) :وفيه (،لبيك وسعديك ... :خازن اجلنة فيقول
 . (1) (مالك بتغليق النار

حكم عليه بالوضع ابن اجلوزي يف وهذا احلديث قد  :العلماءقال 
والشوكاني يف الهوائد  ،(3)والسيوطي يف الآلليء ،(2)املوضوعات

، ومن األحاديث (5)يبواأللباني يف ضعيف الرتغيب والرته ،(4)ااجمموعة
 :من طريق سهيان الثوري ما رواه ابن عساكر يف تاريخ دمشقكذلك 

قال ) :عن عطية العويف عن أبي سعيد اخلدري قال أخربنا فضل بن مرزوق
من  ، فيجئ ملكذا كان يو  القيامة ينصب منربانإ) :×رسول اهلل 

معشر اخلالئق من كان ال يعرفين  :املالئكة فريتقي على أحدهما فيقول
وهذه مهاتيحها أمرني ربي أن أدفعها إىل  ،فأنا رضوان خازن اجلنة فليعرفين

نة حمبيه وحميب عائشة أن أدفعها إىل أبي بكر ليدخل اجلحممد  وأمرني ،حممد
ملك آخر فريتقي على املنرب اآلخر فيقول معشر  ثم جيئ :، قالبغري حساب

فأنا مالك خازن جهنم وهذه  ،اخلالئق من كان ال يعرفين فليعرفين
أدفعها إىل أبي  وأمرني حممد أن ،مهاتيحها أمرني ربي أن أدفعها إىل حممد

  .(6)(النار مبغضه ومبغض عائشة بغري حساب بكر ليدخل

                                                 

 (.3421) :، رقم(5/276) :شعب اإلميان (1)
 .(2/188) :املوضوعات البن اجلوزي (2)
 .(2/84) :الآلىلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة (3)
 .87: ـالهوائد ااجمموعة ص (4)
 (.594) :، رقم(1/149) :الرتغيب والرتهيبضعيف  (5)
 .(30/156) :تاريخ دمشق البن عساكر (6)
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فضيل بن  ، والراوي عنه(1)وعطية العويف ضعيف باتهاق :قال العلماء
رمي  وقال ابن حجر صدوق ،(2)مرزوق وثقه الذهيب وضعهه النسائي

، ويروى على الثقات خيطئكان  :حبان يف الضعهاء ، وقال ابن(3)بالتشيع
 فضيل احلسني بن عبيد اهلل العجلي ورواه عن .(4)عن عطية املوضوعات

قال الدارقطين كان  : الكشف احلثيثيفأبو علي قال سبط ابن العجمي 
ويف حديث  .(5)ابن عدي يشبه أن يكون ممن يضع احلديث ، وقاليضع

يرويه الشيعة يف فضائل علي من طريق أبي حهص العبدي  عكس هذا ،
وفيه أن رضوان  .. عااخلدري مرفو عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد

، وأن مالك خازن النار فأعطاها لعلي × أعطى مهاتيح اجلنة لرسول اهلل
، كذب وبهتان وزور .. وكيف الوكله  .. لعلي أعطاه مهاتيح النار فأعطاها

 كذابوهو هارون العبدي  ووأب، كمرتووهو أبو حهص العبدي  وراويه

الشهاب عند فضائل القضاعي يف مسند  ما رواهومن األحاديث كذلك .
من قرأ يس وهو يف سكرات  (:سور  يس من حديث أبي بن كعب مرفوعا

                                                 

، (3/125) :بيان الوهم واإليها  يف كتاب األحكا حكى ضعهه كل من ابن القطان يف  (1)
أسنى املطالب يف  حممد بن حممد بن درويش يف، و366: ـالهوائد ااجمموعة صوالشوكاني يف 

سلسلة األحاديث الضعيهة واملوضوعة ، واأللباني يف 314: ـأحاديث خمتلهة املراتب ص
 .(1/330) :وأثرها السيئ يف األمة

الكامل يف ضعهاء الرجال البن ، و525: ـص للذهيب املنتقى من منهاج االعتدالانظر  (2)
 (.6/2045) :عدي

 .(2/113) :تقريب التهذيب البن حجر (3)
 (.2/209) :ااجمروحني البن حبانو (4)
 (.6/2045) :الكامل يف ضعهاء الرجال البن عديانظر  (5)
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ه وهو بشربة من شراب اجلنة حتى يسقي خازن اجلنة رضوان املوت جاء
وهو حديث  :يقول العلماء ،(1)(ويبعث ريانا ،على فراشه حتى ميوت ريانًا

 :عنه يف ااجمروحنيالواحد قال ابن حبان  منكر جدًا يف سنده خملد بن عبد
، يف املوضوعات ، وحكم بوضعه ابن اجلوزي(2)احلديث جدًامنكر 

ما جاء يف حديث خيثمة ومن األحاديث كذلك ، (3)ةواأللباني يف الضعيه
القرشي عن جماور  النيب أصحابه يف اجلنة وكال  رضوان على  بن سليمان
رج رسول اهلل خ :قال ىوى بسنده عن عبد اهلل بن أبي أوففر .. قصر عمر

بيضاء، شرفه  ، لقد رأيت يف اجلنة قصرا من در يا عمر) :... فقال ×
هذا؟  ، ملنيا رضوان :فقلت ، فأعجبين حسنهلؤلؤ أبيض مشيد بالياقوت

 يا :، فقال لينت أنه لي، فذهبت ألدخله، فظنهذا لهتى من قريش :فقال

  .(4)(حممد، هذا لعمر بن اخلطاب
عبد الرمحن بن حممد احملاربي عن  منكر يف سندهوهو حديث  :قال العلماء

وحديث قصر . (5)املناكري عّمار بن سيف وهما كما يف ترمجتيهما يرويان

                                                 

 (.1036) :، رقم(2/130) :مسند الشهاب القضاعي (1)
 (.1097) :، رقم(3/43) :ااجمروحني البن حبان (2)
 سلسلة األحاديث الضعيهة واملوضوعة، و(1/240) :املوضوعات البن اجلوزيانظر  (3)

 .(10/157) :وأثرها السيئ يف األمة
 .121: ـمن حديث خيثمة بن سليمان ص (4)
 :سلسلة األحاديث الضعيهة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمةقال األلباني يف  (5)
 (.منكر موضو،) (:14/221)
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وقد روي أن خوامت سور  . (1)رضوان عمر يف الصحيحني ثابت بدون ذكر
.. ومن ذكره مل يأت بدليل عليه وال .رضوان خازن اجلنة البقر  نزل بها

، فانتشارها ×، فاملهم أنه مل تثبت هذه التسمية عنه هدلنا على خمرجه وسند
م رمحهم اهلل تعاىل ال واشتهارها بني الناس ويف كثري من كتب أهل العل

، من غري وحديد ، أو خازن اجلنةنة اجلنةخز :، وعليه فنقولدليل عليه
. كما يف (2) (فيقول اخلازن من أنت فأقول حممد) :، فهي الصحيحأمساء

، فنقف ومل يبني لنا ما اسم هذا اخلازن ، فسماه باخلازنالشهاعةحديث 
، ، ألن هذا العامل مبناه على الغيب ثبوتا ونهياحيث وقف النص، وال نتعداه

 . واهلل أعلم
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    چ :اختلف أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل يف قوله تعاىل :ومنها

املوكلة بكتب األعمال اليت هل هما امسان للمالئكة ، (3) چڦ  ڦ  ڦ
تان للملك الذي يكتب وليسا تصدر من العباد؟ والصحيح أنهما صه

نها ، فهما صهتان وليس امسان، فاملالئكة اليت تكتب توصف بأامسني
، وامللك ، فامللك الذي عن اليمني يوصف بأنه رقيب عتيدرقيبة عتيد 

 .نه رقيب عتيدالذي عن الشمال يوصف بأ
  :يف الرقيب ثالثة أوجه) :القرطيب رمحه اهلل يقول اإلما  

                                                 

، كتاب بدء اخللق، باب ما جاء يف صهة اجلنة وأنها خملوقة، رقم: البطاريأخرجه  (1)
 .(2395) :باب من فضائل عمر رضي اهلل عنه رقم ،مسلم يف فضائل الصحابةو (،3242)
أنا أول الناس يشهع يف اجلنة...، رقم: ×: ، كتاب اإلميان، باب قول النيب مسلمأخرجه  (2)
(197). 
 .18ق:  (3)
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 أنه املتتبع لألمور .  :أحدها
 . أنه احلافظ، قاله السدي :الثاني
  :. ويف العتيد وجهانأنه الشاهد، قاله الضحاك :الثالث

 .أنه احلاضر الذي ال يغيب :أحدهما
 .(1) (، وإما للشهاد أنه احلافظ امُلَعد، إما للحهظ :الثاني 
 وهذا من خالف التنو، ال التضاد. :قلت 

 :يعين (2)چٺ  ٿ   ٿچ: قوله تعاىل) :يقول احلافظ ابن كثري رمحه اهلل
 :أي (3)چٿ  ٿ  ٹ    ٹ        ٹ چ : امللكني اللذين يكتبان عمل اإلنسان

: ما يتكلم بكلمة :أي، (5)چڤ  ڤچ: ابن آد  :أي ،(4) چڤ  ڤ چ: مرتصد
هلا من يراقبها معتد لذلك يكتبها، ال إال و :أي، (6)چڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ: ، كما قال تعاىليرتك كلمة وال حركة

 . كالمه رمحه اهلل تعاىل .(8)((7)چڌ

                                                 

 .(17/11) :تهسري القرطيب (1)
 .17ق:  (2)
 .17ق:  (3)
 .18ق:  (4)
 .18ق:  (5)
 .18ق:  (6)
 .11-10االنهطار:  (7)
 .(7/398) :تهسري ابن كثري (8)
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، مراقب لياًل ونهارًا چڦ  چ :قوله) :ويقول الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل 
 ،حاضر، ال ميكن أن يغيب ويوكل غريه چڦ چ: ال ينهك عن اإلنسان

 .(1) (، ال يهوته شيءفهو قاعد مراقب حاضر
فهو خمالف  عتيد :رقيب، واآلخر امسه :وأما القول بأن أحد امللكني امسه 

 .لظاهر اآلية الكرمية
 يذكر بعض العلماء أن) :يقول الدكتور عمر سليمان األشقر حهظه اهللو

ڤ  ڦ      ڤ  ڤ  ڤچ: استدالاًل بقوله تعاىل من املالئكة من امسه رقيب وعتيد

، فالرقيب والعتيد هنا وصهان صحيحوما ذكروه غري  ،چڦ  ڦ  ڦ
ملكان  :؛ أيلكني اللذين يسجالن أعمال العباد، ومعنى رقيب وعتيدللم

، وليس املراد أنهما امسان حاضران شاهدان، ال يغيبان عن العبد
 .. واهلل أعلم(2)(للملكني

، بل اليمنيعن البصق يف الصال  عن  ×لقد ثبت النهي عن النيب  :ومنها
لل ذلك بأن عن ميني ، وعويف خارج الصال  :قال بعض أهل العلم

وال عن ميينه، ) :، كما يف الصحيحني من حديث أبي هرير اإلنسان ملكا
ولكن ) :ويف البطاري من حديث أنس حنوه، ثم قال .(3)(فإن عن ميينه ملكا

                                                 

 .92: ـاحلديد ص -تهسري العثيمني: احلجرات  (1)
 .18: ـعامل املالئكة األبرار ص (2)
 (.416، كتاب الصال ، باب دفن النطامة يف املسجد، رقم: )البطاريأخرجه  (3)



 

 803 

أي إن أراد أن يبصق يف الصال  فليبصق عن يساره،  .(1)(عن يساره
 أليس عن يساره ملك كذلك؟ :والسؤال هنا

ل العلم رمحهم ، وقد اختلف جواب أهنعم، عن يساره ملك :واجلواب 
ــ أي اإلما  وقال ) :، فهي اآلداب الشرعية البن مهلحاهلل تعاىل عن ذلك

يكره أن يبصق الرجل عن ميينه يف  :َّانـَهُميف رواية أمحد رمحه اهلل تعاىل ــ 
وعن يساره  :فقلت أليس عن ميينه امللك؟ :وقال،الصال  وغري الصال  

الذي عن ميينه يكتب احلسنات والذي عن يساره يكتب  :قال، أيضا ملك
  .(2) (السيئات

إن ) :وقال مساحة الوالد العالمة ابن باز ملا سأله بعض الطالب عن ذلك
واألقرب  .(3) (يتحول إىل جهة اليمني حال البصق ارامللك الذي عن اليس

، فال جيوز معارضتها بشيء، وأمر ×إنها رخصة ثبتت عن النيب  :أننا نقول
ل البصق ال يعلمه إال اهلل تعاىل، وال شأن لنا مبا امللك الذي عن اليسار حا

هو أعظم من عظم مالئكة الرمحن، فلو كان البصق  ×، والنيب خهي عنا
، فاحلديث نص يف ×عن اليسار فيه إهانة ألحد منهم ملا أمرنا به النيب 

، وال جيوز أن نثبت أن امللك اجلواز، وال جيوز معارضته بأرأيت أرأيت
، ألن ، أو أنه يبتعد عن الباصقالذي عن اليسار يتحول إىل اجلهة األخرى

ألنه  ،، فاألمر مبناه على التوقيفحوال ال بد فيها من الدليلذه األإثبات ه

                                                 

(، 405املسجد، رقم: )، كتاب الصال ، باب حك البزاق باليد يف صحيح البطاري (1)
 (.551) :باب النهي عن البصاق يف املسجد رقم ،مسلم يف املساجد ومواضع الصال و
 .(3/158) البن مهلح: اآلداب الشرعية واملنح املرعية (2)
 مل أقف عليه. (3)
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، ولكننا جنز  أن األمر بالبصق عن يب الذي ال يعلمه إال اهلل تعاىلمن الغ
، ألنه فعل أمرنا نة ملك من مالئكة الرمحن جل وعالاليسار ال يوجب إها

، هذا ةمع األدب مع املالئك فى، وال ميكن أن يأمرنا بهعل يتنا×به نبينا 
 .نكف عن ما سوى ذلك من أمور الغيب، واهلل أعلم، وا نقطع بههو م
، وأنهما امللكان املوكالن بسؤال العبد يف هل ثبت اسم منكر ونكري :ومنها
 قربه؟

، فهل ورد ، والغيب مبناه على التوقيفعامل املالئكة عامل غييب :واجلواب 
؟ فإن كان ثبت احلديث بها فنحن  تسمية مالئكة السؤال يف القبورنص يف
، هلل مالئكة موكلون بسؤال من يدفن :، وإن مل يثبت فإننا نقولنقول به

، فلما نظرنا وجدنا أن الرتمذي رمحه اهلل ونكف عن تسميتهما لعد  النص
َقاَل َرُسوُل ) :َعْن َأِبي ُهَرْيَرَ  رضي اهلل عنه َقاَلتعاىل قد روى يف جامعه 

َأْو َقاَل َأَحُدُكْم َأَتاُه َمَلَكاِن َأْسَوَداِن َأْزَرَقاِن ُيَقاُل  ،ا ُقِبَر اْلَميُِّتِإَذ) :×اللَِّه 
َما ُكْنَت َتُقوُل ِفي َهَذا الرَُّجِل؟  :، َفَيُقوَلاِنْلُمْنَكُر َواآلَخُر النَِّكرُيا :أَلَحِدِهَما

، َوَأنَّ ُد َأْن ال ِإَلَه ِإال اللَُّه، َأْشَهُهَو َعْبُد اللَِّه َوَرُسوُلُه :َفَيُقوُل َما َكاَن َيُقوُل
، ُثمَّ ُيْهَسُح َلُه َنْعَلُم َأنََّك َتُقوُل َهَذا َقْد ُكنَّا :َفَيُقوالِن ،َحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُهُم

 :، َفَيُقوُلَنْم :، ُثمَّ ُيَقاُل َلُهَلُه ِفيِه ، ُثمَّ ُيَنوَُّرْبُعوَن ِذَراًعا ِفي َسْبِعنَيِفي َقْبِرِه َس
َنْم َكَنْوَمِة اْلَعُروِس الَِّذي ال ُيوِقُظُه ِإال  :، َفَيُقوَلاِنُع ِإَلى َأْهِلي َفُأْخِبُرُهْمَأْرِج

 :َوِإْن َكاَن ُمَناِفًقا َقاَل ،اللَُّه ِمْن َمْضَجِعِه َذِلَك َحتَّى َيْبَعَثُه ،َأَحبُّ َأْهِلِه ِإَلْيِه
َنْعَلُم َأنََّك َقْد ُكنَّا  :َفَيُقوَلاِن ،َفُقْلُت ِمْثَلُه ال َأْدِري َسِمْعُت النَّاَس َيُقوُلوَن

َفَتْطَتِلُف ِفيَها  ،اْلَتِئِمي َعَلْيِه، َفَتْلَتِئُم َعَلْيِه :، َفُيَقاُل ِلأَلْرِضَتُقوُل َذِلَك
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. (1)(ِه َذِلَك، َفال َيَزاُل ِفيَها ُمَعذًَّبا َحتَّى َيْبَعَثُه اللَُّه ِمْن َمْضَجِعَأْضالُعُه
بل وصححه يف موضع  .(2)ث حسنه األلباني يف صحيح الرتمذيواحلدي

، ودان أزرقان ، كما يف هذا احلديث، و صح من وصههما أنهما أس(3)آخر
، وأنهما يطآن يف ما أنياب عظيمة خيطان بها األرضوأما وصههما بأن هل

اليت وردت  ، وأكثر األحاديثنعلمه ثابتا من وجه يصح ، فالأشعارهما
ا ، ومل يصح من صهاتهمذين امللكني ال تصح من جهة سندهافيها صهات ه

وأنهما  ،وجيلسانه ،، وأنهما يقعدان امليتإال أنهما ملكان أسودان أزرقان
، فهو امل املالئكة من العوامل الغيبية، فإن عيسأالنه، ودعك مما سوى ذلك

 .بين على التوقيف، كما تقرر ن واهلل أعلمم
اختلف أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل كثريا يف مسألة هاروت  :ومنها

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ: وماروت املذكورين يف قوله تعاىل

هل هما ملكان أ  ال؟ فيه خالف طويل وقديم، تنوعت فيهم ، (4)چٹ
  :، ولكن ال بد من التنبيه على عد  أمور يف هذا املقا األقوال

ال ما أمرت به ، وأنها ال تهعل إبد وأن تعلم أن املالئكة معصومة ال :أوهلا
 ، وال(5)چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  چ: ، فهممن عند اهلل تعاىل

                                                 

حديث ) :ثم قال .( يف اجلنائز، باب ما جاء يف عذاب القرب1071) :رقم سنن الرتمذي، (1)
 (.حسن غريب

 (.حسن) (:3/376)قال األلباني يف تعليقه على سنن الرتمذي:  (2)
 .(2/347) :إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل (3)
 .102البقر :  (4)
 .6التحريم:  (5)
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، وال ميكن أن ميكن أبدا أن تقع منهم املعصية، هذا ثابت باألدلة املتواتر 
طا  ند، هذا احملكم الصريح املتواتر من أجل مرويات عن بين إسرائيل ال خ

أن الواجب رد احملتمل ، فإن املتقرر يف قواعد الرسوخ يف العلم زما  هلا وال
 إىل الصريح، واملتشابه إىل احملكم.

 يف هذا شيء،× اعلم وفقك اهلل تعاىل أنه ال يصح عن النيب  :وثانيها 
، حتى ولو ثبت ملسألة كله من أخبار بين إسرائيلوإمنا املنقول يف هذه ا

، فإن غالب مما ينقله عن أخبار بين إسرائيل لصحابة فإنهالنقل عن بعض ا
ألسانيد تنتهي إليه يف هذه ، فأغلب املنقوالت موقوفة على كعب األحبارا

 فإنه ال يصح فيه شيء .× ، وأما املرفو، الصحيح إىل النيب القصة
احلكمة  ، واهلل تعاىل لهعما يهعل أن املتقرر أن اهلل تعاىل ال يسأل :ثالثها

، فيبتليهم تار  أنه يبتلي عباده مبا شاء جل وعال، والبالغة يف فعله جل وعال
يئ    ىئی  جئ  حئ  مئچ  :، كما قال تعاىل، وتار  بالضراءبالسراء

عاىل الكوني فتنة واختبارا فوجود السحر مل يكن إال بأمر اهلل ت ،(1)چجب
املوجود يف الكون مما ، وال يكون يف كونه إال ما يريده، فإن كان هذا للناس

، وإن كان مما يبغضه ضاه فهو من قبيل اإلراد  الشرعيةحيبه اهلل تعاىل وير
، واملتقرر عند أهل السنة واجلماعة أن باه فهو من قبيل اإلراد  الكونيةويأ

، فوجود السحر يف كون اهلل تعاىل  قد يريد كونا ما ال يرضاه شرعااهلل تعاىل
، واحلكمة من ذلك الهتنة واالبتالء لكونية جل وعالن إال عن إرادته امل يك

ودعك  ،ل املسلم السين أن يقول خالف ذلكواالختبار، وال ميكن للعاق
 بنيت على غري هدى من اهلل تعاىل.، فإنها من مذاهب القدرية واجلربية

                                                 

 .35األنبياء:  (1)
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تعاىل أن أمور املالئكة من أن املتقرر عند أهل العلم رمحهم اهلل  :ورابعها 
، وال جيوز اخلوض يف ب ال بد وأن يوكل إىل اهلل تعاىلأمر الغي، والغيب

االعتماد على أخبار بين  أمر من أمور الغيب بذكر تهاصيل غيبية مبجرد
، فإن املتقرر أنه ال جيوز محل اآلية على تهاصيل غيبية إال بدليل إسرائيل

، وهو ، وإال فالتوقف والسكوت هو الواجبلصحيح صريح يف هذا احلم
ين إسرائيل يف ، فاملنقول يف تهسري هذه اآلية هو من أخبار بطريق األسلمال

، فال جيوز جعلها عمد  يف محل اآلية على هذا املعنى تهاصيل أمور غيبية
 رمحهم اهلل تعاىل. همذي قال به أكثرال
إذا تبني لك ما قلته فاعلم وفقك اهلل تعاىل أن الوقوف على ما  :وخامسها 

قرره القرآن يف هذه القصة هو الواجب، وأن اخلوض فيما وراء ما أطلعنا 
هاروت  ، واألقرب أنن هذا األمر ال جيوز لعد  الدليلاهلل تعاىل م

أن  ، وال ميكنأنهما نزال بأمر اهلل تعاىل هلما، ووماروت ملكني من املالئكة
، فهما أن مهمتهما هي تعليم الناس السحرو ،يهعال ذلك من قبيل أنهسهما

ر بأمر اهلل تعاىل الكوني القدري، من باب الهتنة واالختبار يعلمان السح
، ن هذا الطريق ال جيوز سلوكهوأنهما حيذران من يتعلم منهما بأ ،للناس

، ولكن هما كهرألنه من الكهر، فتعلم السحر منهما ال جيوز، وأنه من ال
، الختباروهذا من باب الهتنة واالبتالء وا ،مر اهلل تعاىل الكونييعلمانه بأ

، فالذي واهلل تعاىل يبتلي عباده مبا شاء، وال يسأل جل وعال عما يهعل
، وأن اهلل تعاىل روت كانا ملكني من مالئكة السماءيظهر أن هاروت وما

س وأنهما كانا يعلمان السحر النا، ا إىل األرض فتنة للناس وامتحاناأنزهلم
، وأن تعليمهما السحر للناس ليس فيه بأمر اهلل تعاىل الكوني القدري
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، ومطيعان لربهما مبا معصية باعتبارهما منهذين ملا أمرهما اهلل تعاىل به
إمنا إلثم على من تعلمه من الناس، هذا هو ظاهر القرآن، ، وأوكل هلما

خربك اهلل تعاىل يف ، وقف عند حدود ما أتودعك من األخبار اليت ال تثب
، فال ا شربا اخلمر وزنيا وقتال الغال ، وأما قول من قال بأنهمكتابه الكريم

 عامل املالئكة األبرار األطهار، فإنهم معصومون عن يصح اعتقاد ذلك يف
، وال ميكن أن نرتك الدليل هذه القبائح، وعصمتهم ثبتت بالدليل القاطع

، ومن املعلو  أن احلط على املالئكة هة كهذهأخبار تاف القاطع من أجل
 عروف عن اليهود لعنهم اهلل تعاىل.وقلة األدب يف اإلخبار عنهم م

، وهو أعلى لطص ما ميكن قوله يف هذه املسألة، واهلل املوفق واهلاديهذا م 
 وأعلم.
 ،والصوفية ،أشهر من كذب واخرت، يف أمساء املالئكة هم الرافضة :ومنها

فإن الصوفية جيعلون لكل حرف من حروف اهلجاء ملكا خادما له اسم 
، ولو رجعت إىل بعض  تسمع به أذن أهل اإلميان واحلقغريب جدا مل

 كتبهم كمنبع احلكمة ــ أكرمك هلل تعاىل ــ ملؤلهه أمحد بن علي البوني

، واخرتا، هذه األمساء اليت ال رأيت من ذلك العجب الذي ال ينقضيل
، فإن عامل املالئكة األطهار من عوامل الغيب املبين زما  ال جيوز ا والخطا  هل

 على نبينا وصلى اهلل .عنه، واهلل املوفق هىعلى التوقيف فيما ثبت فيه وين
 . حممد وعلى آله وصحبه
 القاعدة التاسعة واخلمسون  

 ) اإلميان بالرسل فرض الزم وركن ال يصح اإلميان إال به (
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أمجع علماء اإلسال  رمحهم اهلل تعاىل على أن من أركان اإلميان : لقد أقول
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  چ: أن يؤمن العبد بالرسل، قال تعاىل

  ھڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ںں

ڑ  ڑ       چ: وقال تعاىل، (1)چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓھ  ے   ے

ويف  ،(2)چک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ
قال عليه  عن اإلميان ×حديث جربيل الطويل ملا سأل جربيل النيب 

اإلميان أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليو  ) :الصال  والسال 
وقد قرر أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل  ،(3)(اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره

ميان جممل إ أن اإلميان بالرسل الكرا  عليهم صلوات ربي وسالمه نوعان:
، فأما اإلميان ااجممل فهو أن تؤمن بأن اهلل تعاىل قد بعث يف وإميان مهصل

وأنهم  ،كل أمة من األمم رسوال يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك
ون به إمنا هو ، وأن ما يأتيقولون إال احلقوأنهم ال  ،صادقون ومصدقون
ل أحد، ال يعذر أحد ا اإلميان ااجممل فرض على ك، فهذوحي من اهلل تعاىل

، وأما اإلميان املهصل فقد قرر أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل أنه ال يتم جبهله
 :ان بالرسل إال إن آمنت بعد  أموراإلمي

 اهلل اعبدوا أن رسواًل األمم من أمٍة كل يف بعث قد اهلل بأن اإلميان: األول 
  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ: تعاىل قال الطاغوت، واجتنبوا

                                                 

 .285البقر :  (1)
 .136النساء:  (2)
 تقد  خترجيه. (3)
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 خمتلهة، وشرائعهم واحد دينهم أن يتضمن وهذا، (1)چچ   چ  ڇ
 الصال  عليه وقال، (2)چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ: تعاىل قال

 وشرائعنا واحد ديننا لعالت إخو  األنبياء معاشر حنن) :والسال 
 .(3)(خمتلهة
 منهم واحد برسالة كهر فمن تعاىل اهلل من حق رسالتهم بأن اإلميان: الثاني

 اهلل فجعلهم، (4)چۇئ       ۇئ  ۆئ  ۆئچ:تعاىل قال كما باجلميع، كهر فقد
 وقال ،كذبوه حني نوح غري رسول يكن مل أنه مع الرسل جلميع مكذبني

 حق رسالتهم بأن اإلميان يف أي، (5)چہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ :تعاىل
ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  چ: تعاىل وقال وعال، جل ربهم عند من

ڇ  ڇ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  

ڑ    ڑڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ

ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

 فالنصارى عليه وبناًء، (6)چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڱ  ڱ   ڱ  ں

                                                 

 .36النحل:  (1)
 .48املائد :  (2)
 مل أقف عليه يف كتب التطريج. (3)
 .105الشعراء:  (4)
 .285البقر :  (5)
 .152-150النساء:  (6)
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 من الرساالت بكل كهار احلقيقة يف هم × حممد برسالة كهروا الذين
 .- والسال  الصال  معليه - ونوح وإبراهيم وموسى عيسى رسالة

 من عدًدا القرآن يف اهلل مسى وقد ،بامسه امسه علمنا مبن اإلميان: الثالث 
 ونوح وعيسى وموسى وحممد وإمساعيل وإبراهيم كآد  والرسل، األنبياء
 وذا ،النون ذو وهو ويونس وأيوب وسلميان وداود وشعيب وصاحل وهود
 وإدريس وحييى وزكريا ويعقوب وإسحاق وهارون ولوط واليسع الكهل

 الصحيح على اخلضر وكذلك ،إسرائيل بين اءيأنب وهم ،واألسباط وإلياس
  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ    ٿچ : تعاىل قال العلم، أهل أقوال من

  ڄٹ    ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ٹٿ  ٿ  ٹ  ٹ

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    چڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ

ڑ            ک    ڑڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڍڇ  ڍ

، (1)چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گک  ک   ک  گ  گ  گ
ڀ  ٺ     ڀٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ چ :تعاىل وقال

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ٹٹ

 منهم امسه نعلم مل ومن، (2)چڃ  چ  چ   چ  ڃڃ  ڃ

                                                 

 .86-83األنعا :  (1)
 .164-163النساء:  (2)
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ڄ  ڄ  ڃ  چ: تعاىل قال كما ،جمماًل إمياًنا بهم نؤمن فإننا

 .چڃ
 اإلميان يف داخل وهذا أممهم، مع أخبارهم من صح ما تصديق: الرابع
 من بوجٍه الكذب إليها يتطرق ال وحق صدق فأخبارهم القرآن، بأخبار
 .الوجوه
 حممد وأفضلهم خامتهم وهو ،منهم إلينا أرسل من بشريعة العمل: اخلامس
ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  چ: تعاىل قال ، × اهلل رسول

ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  

 .(1)چوئ
 واجلن، اإلنس للثقلني عامة رسالة × رسالته بأن اجلاز  اإلميان: السادس

 تعاىل وقال، (2)چۀ  ہ  ہ            ہ  ہ    ھ  ھچ: تعاىل قال
ڃ  چ  چ  چ: لقومهم قالوا أنهم القرآن مسا، بعد منهم آمن من عن

چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   

 وقال، (3)چڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڳڑ  ک   ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ
، فهذه (4) (عامة الناس إىل وبعثت خاصة قومه إىل يبعث النيب وكان) ×:

                                                 

 .65النساء:  (1)
 .28سبأ:  (2)
 .32-31األحقاف:  (3)
( يف املساجد 521) :ومسلم رقم(، 335رقم: )يف التيمم، باب التيمم،  البطاريأخرجه  (4)

 .يف فاوحته
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، ولكن هذه ان بالرسل عليهم الصال  والسال األمور هي معنى اإلمي
، لعامة على هذا التهصيلالتهاصيل يف اإلميان بالرسل قد ال يعلمها ا

فنكتهي منهم باإلميان العا  ااجممل بأن اهلل تعاىل قد بعث يف كل أمة رسوال 
، ونكمل الكال  على هذه القاعد  جبمل اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوتأن 

 من التهريع عليها فنقول وباهلل تعاىل التوفيق:
 تعاىل يف اخلضر أهو نيب أ  ال؟ واحلق تلف أهل العلم رمحهم اهلل: اخمنها

رجحه أبو العباس رمحه اهلل و ،، واختاره أكثر العلماءاحلقيق بالقبول أنه بين
ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ :، فإن قوله تعاىل عنه(1)تعاىل

وإمنا فعلته عن أي :  (3)چۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  چ : وقوله تعاىل عنه، (2)چژ
، إذ ال طريق تعرف أمر اهلل إمنا يتحقق بطريق الوحي، واهلل جل وعالأمر 

تل األنهس ، وال سيما قواهيه إال الوحي من اهلل جل وعالبها أوامر اهلل ون
؛ ألن العدوان على الربيئة يف ظاهر األمر، وتعييب سهن الناس خبرقها

، وهذا إال عن طريق الوحي من اهلل تعاىلأنهس الناس وأمواهلم ال يصح 
، قال اإلما  فعله كان على وجه النبو  والوحي كله دليل على أن ما

 :الشنقيطي رمحه اهلل تعاىل ملا حبث هذه املسألة قال يف األضواء ما نصه
ۈئ   چ: ، وخرقه للسهينة وقولهوبهذا كله تعلم: أن قتل اخلضر للغال )

ريه يف تهس، وعزا الهطر الرازي دليل ظاهر على نبوته چۈئ   ېئ  ېئ
، ومما يستأنس به للقول بنبوته تواضع موسى عليه القول بنبوته لألكثرين

                                                 

 .(4/338) :جممو، الهتاوى (1)
 .82الكهف:  (2)
 .65الكهف:  (3)
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، (1)چک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳچ: الصال  والسال  له يف قوله
  :مع قول اخلضر له، (2)چہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ  :وقوله

 .واهلل أعلم  .(4()3) (چں  ڻ        ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ        ہچ
وئ  وئ  ۇئ       ۇئ  ۆئ   چ :تعاىل قوله لعمو  مات، اخلضر أن احلق: ومنها

 واملتقرر نكر ، هذا چۇئ چ: وقوله نهي، هذا چوئ چ :فقوله، (5)چۆئ
 غريه، دخل كما اخلضر ذلك يف فيدخل تعم، النهي سياق يف النكر  أن

 على يبقى ال مائة رأس على فإنه هذه، ليلتكم أرأيتكم) ×: النيب وقال
 :وقوله نهي، هذا (يبقى ال) :فقوله .(6) (أحد اليو  هو ممن األرض وجه

 النهي سياق يف النكر  أن واملتقرر النهي، سياق يف نكر  فهو نكر ، (أحد)
 ألن بالدليل، مطالب فإنه العمومات هذه من اخلضر خص ومن تعم،

 ملاذا أدري وال عليه، الثابت من ال األصل عن الناقل من يطلب الدليل
 أعظم هو من األنبياء من فإن ،والسال  الصال  عليه اخلضر قضية تهطم

 انتشرت فاسد  صوفية اعتقادات ذلك سبب أظن لكن وأفضل، منه

                                                 

 .66الكهف:  (1)
 .69الكهف:  (2)
 .68الكهف:  (3)
 .(3/326) :أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن (4)
 .34األنبياء:  (5)
ويف مواقيت الصال ، (، 116رقم: )البطاري يف العلم، باب السمر يف العلم، أخرجه  (6)

( يف الهنت، باب 2537) :ومسلم رقم(، 601رقم: )باب السمر يف الهقه واخلري بعد العشاء، 
 (.ال تأتي مائة سنة وعلى األرض نهس منهوسة اليو ): ×قوله 
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 أن أو ،وكذا كذا برية أو ،وكذا كذا بلد يف رئي أنه من البعض وصدقها
 الهاسد ، االعتقادات هذه وحنو عنه فهرج فناداه مكروه يف وقع أحدًا

 السنة يف وإلياس هو جيتمع أنه موضوعة أحاديث اخلضر يف يروى وأيضًا
، واهلل روايته وحل ال موضو، كذب ذلك وكل ،× بالنيب التقى وأنه ،مر 

 .أعلم
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  چ :يقول تعاىل :ومنها

هم اهلل تعاىل يف وقد اختلف أهل العلم رمح، (1)چڦ  ڦ   ڦ
على أقوال: والصحيح إن شاء اهلل تعاىل أنهم  ، من هم؟حقيقة األسباط
 ، أيئيل من أوالد يعقوب، ولكن ليسوا من أوالده لصلبهأنبياء بين إسرا

، فإن الصحيح أن إخو  يوسف ليسوا ليسوا هم إخو  يوسف عليه السال 
أكثر املهسرين  ، وعلى ذلكبل فعلتهم اليت فعلوها وال بعدهاال ق ،بأنبياء

 .(2)لعباس ابن يتيمة رمحه اهلل تعاىل، واختاره أبو ارمحهم اهلل تعاىل
واعلم أنه مل يقم دليل على نبو  إخو  : )قال ابن كثري رمحه اهلل يف تهسريه 

يوسف، وظاهر هذا السياق يدل على خالف ذلك، ومن الناس من يزعم 
أنهم أوحي إليهم بعد ذلك، ويف هذا نظر، وحيتاج مدعي ذلك إىل دليل، 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      چومل يذكروا سوى قوله تعاىل: 

ألن بطون بين إسرائيل  ،وهذا فيه احتمال چڤ  ڦ  ڦ   ڦ
شعوب، يذكر تعاىل  :قبائل وللعجم :يقال هلم األسباط، كما يقال للعرب

                                                 

 .136البقر :  (1)
 .(3/299) :جامع املسائل البن تيمية (2)
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أنه أوحى إىل األنبياء من أسباط بين إسرائيل فذكرهم إمجااًل ألنهم كثريون، 
ولكن كل سبط من نسل رجل من إخو  يوسف، ومل يقم دليل على أعيان 

 .(1) (هؤالء أنهم أوحي إليهم، واهلل أعلم
ومن هذا ومن فعلهم بيوسف يدل : )وقال القرطيب رمحه اهلل يف تهسريه 

على أنهم كانوا غري أنبياء يف ذلك الوقت، ووقع يف كتاب الطربي البن 
زيد أنهم كانوا أنبياء، وهذا يرده القطع بعصمة األنبياء عن احلسد 

، وال الدنيوي، وعن عقوق اآلباء، وتعريض مؤمن للهالك، والتآمر يف قتله
إنهم كانوا أنبياء، وال يستحيل يف العقل زلة نيب، إال  :التهات لقول من قال

أن هذه الزلة قد مجعت أنواعا من الكبائر، وقد أمجع املسلمون على 
 .(2) (عصمتهم منها، وإمنا اختلهوا يف الصغائر على ما تقد  ويأتي

ٻ   ٻ  ٻ  ٻ   چ وقال ابن عطية املهسر رمحه اهلل يف تهسري قوله تعاىل: 

: )تقتضي هذه (3) چڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀپ  پ  پ  پ  ڀ
 وبغضته،اآلية أن يعقوب عليه السال  كان حيس من بنيه حسد يوسف 

فنهاه عن قصص الرؤيا عليهم، خوفًا أن يشعل بذلك غل صدروهم، 
يأتي ذكره  الذي -، ومن هنا ومن فعلهم بيوسف فيعملوا احليلة يف هالكه

يظهر أنهم مل يكونوا أنبياء، وهذا يرده القطع بعصمة األنبياء عن احلسد  -

                                                 

 .(4/372) :تهسري ابن كثري (1)
 .(9/127) :تهسري القرطيب (2)
 .5يوسف:  (3)
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الدنيوي، وعن عقوق األنبياء، وتعريض مؤمن للهالك، والتوافر على 
 .(1)قتله(

وقال شيخ اإلسال  أمحد بن عبد احلليم بن تيمية رمحه اهلل وقد سئل عن  
واللغة واالعتبار )الذي يدل عليه القرآن  :إخو  يوسف هل كانوا أنبياء؟

، بل ×أن إخو  يوسف ليسوا بأنبياء، وليس يف القرآن، وليس عن النيب 
وال عن أصحابه خرب بأن اهلل تعاىل نبأهم، وإمنا احتج من قال أنهم نبئوا 

، وفسر األسباط بأنهم أوالد (2)چڦچ :بقوله يف آييت البقر  والنساء
بل ُذرِّيَُّته، كما يقال  ،لبهيعقوب، والصواب أنه ليس املراد بهم أوالده لص

، وكان يف ذريته األنبياء، فاألسباط من بين (بنو إسرائيل) :فيهم أيضًا
 واهلل أعلم. .(3) (إسرائيل كالقبائل من بين إمساعيل

 : هل آد  عليه السال  نيب؟ومنها
: قال ذر أبيواجلواب: نعم، هو نيب مكلم، وقد ثبت احلديث بذلك، فعن   
 اهلل رسول يا: قلت. (آد ): قال أول؟ كان األنبياء أي اهلل رسول يا: قلت)

: قال املرسلون؟ كم اهلل رسول يا: قلت. (مكلم نيب نعم): قال كان؟ ونيب
: ذر أبو قال أمامة أبي عن رواية ويف .(4) (غهريا مجا عشر وبضع ثالمثائة)
 وأربعة ألف مائة): قال األنبياء؟ عد  وفاء كم اهلل رسول يا قلت)

                                                 

 .(3/220) :تهسري ابن عطية (1)
 .136، والنساء: 136البقر :  (2)
 .(3/297) :جامع املسائل البن تيمية (3)
 (.129) :، رقم(1/276) :شعب اإلميان(، و21546، رقم: )(35/431) :أمحدرواه  (4)
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. واهلل (1) (غهريا مجا عشر ومخسة ثالمثائة ذلك من الرسل ،ألها وعشرون
 .أعلم

  :القاعدة املوفية للستني 

 ()كل قول يتضمن انتقاص مقام النبوة فهو باطل ال جيوز 

ا هب ودب من األخبار وهذا يكثر يف بعض الكتب اليت تروي م أقول:
كتب التهسري وما يسمى ، كبعض اإلسرائيلية، من غري متحيص وال نظر

، فإنهم يروون بعض األخبار عن بين إسرائيل وهي تتضمن بكتب األدب
، وأنا أضرب لك أمثلة كثري  على هذه القدح والطعن يف مقا  النبو 

 :املسألة، فأقول
مرتبة  من يزعم من الصوفية من أهل وحد  الوجود وغريهم بأن :منها

، فإنهم ا القول من الطعن يف مقا  النبو ن هذ، فإالوالية فوق مرتبة النبو 
خري وأفضل من األنبياء، وهذا القول من الكهر  يزعمون أن األولياء

ل كافرا مرتدا عن حبه فإن تاب وإال قتا، والواجب أن يستتاب صوالرد 
مرتبة النبو  فوق مرتبة  ، بل املتهق عليه بني أهل اإلسال  أندين اهلل تعاىل

 ، وهل يكون الوليها بها وال املقارنة بينهما أصالجيوز قياس ، بل الالوالية
وليا إال مبتابعة النيب، فكيف يكون الولي خريا منه، وهو تابع له، والتابع ال 

، ، فال تقاس بهاةوالي، ومرتبة الرسالة فوق مرتبة اليتقد  على متبوعه
ا على عالهأوهلا وأرفعها وأ :فاملراتب عند أهل السنة واجلماعة ثالث

، وقد بو ، ثم يليهما مرتبة الوالية، ثم يليها مرتبة الناإلطالق مرتبة الرسالة
ى تضليل هذا املذهب اخلبيث الضال، والبعيد عن احلق أمجع أهل العلم عل

                                                 

 (.7871رقم: ) املعجم الكبري(، والطرباني يف 22288) :، رقم(36/618) :أمحدرواه  (1)
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، ومن أوسع يه مجع من احملققني من أهل العلم، وقد توىل الرد علواهلدى
، فنحن ال نقبل (1)اهلل تعاىللعباس ابن تيمية رمحه الردود عليه ردود أبي ا

نه قول ، ألأبدا وهلل احلمد أن نعتقده صحيحاهذا املذهب وال ميكن 
 ص، واملتقرر أن كل قول يتضمن الطعن والتنقييتضمن تنقص مقا  األنبياء

 .، واهلل أعلميف مقا  األنبياء فهو باطل
تها  أ  املؤمنني عائشة رضي اهلل تعاىل عنها مبا برأها اهلل تعاىل منه، ا :ومنها

إذ كيف يكون األمر على ما  ×،فإن هذا من أعظم الطعن يف مقا  النيب 
، وال يزال هو يبقيها عنده وحت عصمته، انظر كيف يقوله أهل اإلفك

ما  ويف غريته ويف أهله، وهذا من أعظم ،إىل الطعن يف عرضه ءتوصل هؤال
يف فرت  حياته النبوية، فهي حادثة عظيمة ضاقت بسببها  ×واجه النيب 

وكذبوا  ،وخاض فيها أهل النهاق واإلفك ،وتكدرت اخلواطر ،الصدور
، فكانت رض هذه املربأ  من فوق سبع مسواتوافرتوا والكت ألسنتهم ع

اللحظات  وأصعب ،وأعسر اللحظات تلك اللحظات من أعظم اللحظات
يف قرآن  ،زل الهرج من اهلل تعاىل بالرباء ، حتى نت أهل اإلسال اليت واجه

، ولكن ال يزال أهل النهاق إىل يومنا هذا يؤذون رسول يتلى إىل يو  القيامة
، وقد أمجع علماء هله بهذه الهاحشة والعياذ باهللمبواصلة االتها  أل× اهلل 

، وأنه جيب مها بذلك فهو من الكهر  املرتديناإلسال  على أن من اته
بعضهم يوجب قتله من غري استتابة،  ، بلقتل استتابته فإن تاب وإال

علو  ، ورد لإلمجا، القطعي املفاتهامها بذلك مردود، ألنه تكذيب للقرآن

                                                 

 .(1/262) :الصهدية (1)
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، ×، وألنه يتضمن الطعن يف رسول اهلل بالتواتر من الدين بالضرور 
 .واهلل أعلم ،(1)يتضمن الطعن يف النبو  فهو مردودواملتقرر أن كل قول 

، فإن سبهم مع كونه كهر ورد ، ومع كونه خمالها ×سب أصحابه  :ومنها
لألدلة الكثري  من الكتاب والسنة وإمجا، سلف األمة على بطالنه، إال أنه 

، إذ كيف يكون أصحابه على ×كذلك يتضمن الطعن يف مقا  نيب اهلل 
، ومع لعنهم اهلل تعاىلههم من الرافضة هذه الشاكلة اليت يصههم بها من يص

ذلك ال يزال يقربهم وجيالسهم ويبشرهم باجلنة، وخيرجون معه ويدخلون، 
، ويباسطهم يف ويتصدق على فقريهم ويؤوي منقطعهم، ويعني حمتاجهم

، وخيرب عنهم بالهضائل العظيمة الكبري ، وكل ديث، ويهتح هلم قلبهاحل
، كيف يرضى أبسط الشاكلة اليت يصههم بها الرافضة ذلك وهم على هذه

وخالنه وجلساؤه على هذه  إنسان يف هذا العامل بأن يكون أصحابه
، ×، فكيف نقوله يف حق رسول اهلل الشاكلة؟ هذا ال يرضاه أي أحد منا

 :سبحانك هذا بهتان عظيم، ولذلك فإن  السلف رمحهم اهلل تعاىل يقولون
الصحابة رضوان اهلل  ة وغريهم ممن يطعنون يف مقا إن الزنادقة من الرافض

ا يريدون الطعن يف الدين والنبو ، فلما أعياهم هم أصال كانو تعاىل عليهم
، انتقلوا منها إىل الطعن يف محلة الوحي ونقلته إىل ذك ألنهم سيهضحون

يكون بذلك قد ، فال جر  أن من طعن يف الصحابة فإنه ×األمة بعد النيب 
                                                 

، 566 -565ـ: ، والصار  املسلول البن تيمية ص(3/167) :اشية ابن عابدينانظر ح (1)
 :ونسيم الرياض شرح شهاء القاضي عياض وبهامشه شرح علي القالي على الشهاء

خري األنا  أو أحد أصحابه الكرا  من  ، وتنبيه الوال  واحلكا  على أحكا  شامت(4/568)
  .367، 1/358) :جمموعة رسائل ابن عابدين
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بوصف ال يرضاه هو لنهسه،  ×، ووصف رسول اهلل قا  النبو طعن يف م
فمن األقوال اليت تتضمن الطعن يف مقا  النبو  ما تلوكه ألسنة الروافض 

، أال فلعنة اهلل على ×لعنهم اهلل تعاىل يف مقا  أصحاب رسول اهلل 
 حضرنا من خلقه أننا نربأ، وحنن يف مقا  املقا  نشهد اهلل تعاىل ومن الظاملني

رضوان اهلل  إىل اهلل تعاىل من كل قول يتضمن الطعن يف مقا  الصحابة
، وأنهم خري األمة ن مقرون بأنهم عدول ثقات أثبات، بل حنتعاىل عليهم
وأمتها معرفة  ،وأوفرها عقال ،، وأنهم أكمل األمة دينا×بعد نبيها 

 إلما ا قال، ، وأعظمها أمانة، ال كان وال يكون مثلهم أبدازرها علوماوأغ
 مطوي، فبساطهم عنهم اهلل رضي الصحابة فأما) :رمحه اهلل تعاىل الذهيب

 ندين وبه العمل، نقلوه ما وقبول عدالتهم على إذ ،...جرى ما جرى وإن
 .(1) (تعاىل اهلل

 السنة أهل عند عدول كلهم والصحابة) :رمحه اهلل تعاىل كثري ابن وقال 
 عليًّا قاتل من إالَّ عدول كلهم الصحابة: املعتزلة وقول: قال ثم .واجلماعة

 عقلهم، وقلة وجهلهم الروافض طوائف وأما: قال ثم ،مردود باطل قول
 فهذا - ومسوهم - صحابيًّا عشر سبعة إالَّ كهروا الصحابة أن ودعاويهم

 .(2) (دليل بال اهلذيان من
 ذكر مما شيئا فيهم ورسوله اهللمن  يرد مل لو) :رمحه اهلل تعاىل اخلطيب قالو 

 والولد، واملال األهل وترك اهلجر ، من - عليها كانوا اليت احلال ألوجب

                                                 

 .24: ـص للذهيب الروا  الثقات املتكلم فيهم مبا ال يوجب ردهم (1)
 .182: ـصالبن كثري الباعث احلثيث إىل اختصار علو  احلديث  (2)
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 -اهلل سبيل يف واألبناء اآلباء وقتل املهج وبذل اإلسال ، ونصر  واجلهاد
 من كل من أفضل كانوا وأنهم وأمانتهم، نزاهتهم واعتقاد بتعديلهم القطع

 .(1) (بعدهم جاء
 فإن والرسالة، النبو  مقا  يف طعن عنهم اهلل رضي الصحابة يف الطعنف 

 وقا  الرسالة، وبلغ ،األمانة أدى × الرسول بأن يعتقد أن جيب مسلم كل
 على ورباهم ،وزكاهم العلم أصحابه بلغ أنه ذلك ومن به، اهلل أمره مبا

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  چ: وجل عز قال ،عينه

 واحلكم، (2)چڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ             
 به، اهلل أمره مبا قا  × الرسول بأن الشهاد  ومن الدين، من بعدالتهم
 الطعن أن كما ،× ومعلمهم ومربيهم بإمامهم الطعن يعين فيهم والطعن

 نقطع وكيف تبليغه؟ يف التواتر فأين الكريم، القرآن يف للطعن مدخل فيهم
 فيها؟ مشكوكًا ونقلته محلته عدالة كانت إذا بذلك

، فإن الطعن فيهم أو يف أحد احلذر من الطعن يف مقا  أحد منهمفاحلذر 
تضمن ، واملتقرر أن كل قول يوجب ومتضمن للطعن يف مقا  النبو منهم م

  .، واهلل أعلمالطعن يف مقا  النبو  فباطل، مردود
، والذي جرى به صاحبه على يقول بعض الكتاب يف التهسري :ومنها
 ومن) :×، يقول يف حق النيب ه وهواه ال على فهم السلف الصاحلشهوت
 الشك منيء ش أصابه قد يكون فرمبا ، × للرسول مكة أهل تكذيب كثر 

                                                 

 .49: ـالكهاية يف علم الرواية للططيب البغدادي ص (1)
 .2اجلمعة:  (2)
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 .(1) (إليهم امليل أو عليهم االنتصار أو ،الرسالة وتبليغ إمتا  يف االرتياب أو
أنعم اهلل  فال ، أال×وهل باهلل عليك هذا كال  يقال يف حق رسول اهلل 

، هتز ثقته باهلل تعاىل وإميانه بهميكن أن ت ×، وهل النيب بك عينا يا فاجر
وبأنه ناصره ومعل كلمته، وهل ميكن أن يتصور أن يدور يف خلده أن 

، تاهلل إن هذا ، وأن الغلبة الدائمة املطلقة هلمالعاقبة ستكون لدولة الكهر
، بأنه قد أساء الظن بربه× ، وهل يوصف النيب الظن باهلل تعاىل من سوء

، فإن ما يهذر به هذا الكاتب كله من باب إساء  سبحانك هذا بهتان عظيم
فيه من  ×، ونسبة هذا الكال  أو اإليراد يف حق النيب باهلل تعاىل الظن

بة ، فالواجب على هذا الكاتب التوله واهلضم من مقا  نبوته ما فيه التنقص
والواجب على أهل اإلسال  الوقوف يف وجه ، إىل اهلل تعاىل من هذا الكال 

، ألن املتقرر أن الطعن يف مقا  النبو  هذه اآلراء الباطلة الشاذ  اليت تتضمن
 .، واهلل أعلميف مقا  النبو  فإنه باطل ومردودكل قول يتضمن الطعن 

 على تعليقه يفما قاله ذلك الكاتب يف التهسري املذكور، فإنه قال  :ومنها

  ھڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ      ہ   ہچ  :تعاىل قوله

 إليهم، مييل بدأ × الرسول أن على تدل) :قال, (2)چھ  ھ  ھ  ے
، فإن اهلل تعاىل من هذا الكال  الباطلأعوذ ب .(ذلك عن وينهاه اهلل وحيذره

يف ، بل قال اهلل تعاىل كان من أزهد الناس يف هذه الدنيااملعلو  من حاله أنه 

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ            ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ: حقه

                                                 

 مل أقف عليه. (1)
 .131طه:  (2)
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ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ                ۋ  ۋ  ۅ   ۅ   ۉ     

 مسعود بن اهلل عبدويف حديث ، (1)چۉ  ې  ې  ې     ې  ى   ى
 ُرَماِل على نا  وقد × اهلل رسوِل على دخلُت) :قال :- عنه اهلل رضي -

 َتْجعُلُه ِوطاء لك اتََّطذَنا لو اهلل، رسوَل يا: فقلنا جنبه، يف َأثََّر وقد َحِصرٍي،
 ِإال والدنيا أََنا ما وللدنيا، مالي): فقال منه؟ َيقيَك احَلصرِي، وبني بينك

، كيف (2)الرتمذي أخرجه (. وَتركها راَح ثم شجر ، وحت اسَتَظلَّ َكَراِكٍب
وهو الذي يعرف ميكن أن يتصور يف حقه امليل إىل الدنيا أو التهكري فيها 

 حي يف بيان ذلك يف الليل والنهار؟مبا ينزل عليه من الو اتهحقيقتها وحقار
الوصف القبيح وهو الذي خيربنا بأن الدنيا سجن  كيف ميكن وصهه بذلك

 اهلل رسول قال): قال :- عنه اهلل رضي - هرير ، كما يف حديث املؤمن
كيف يتصور يف حقه امليل إىل  .(3) (الكافر وَجنَُّة املؤمن، ِسجُن الدنيا) :×

، كما يف نا بأنها ملعونة وملعون ما فيهاحطامها وشهواتها وهو الذي خيرب
 :يقول × اهلل رسوَل مسعُت: قال :- عنه اهلل رضي - هرير حديث أبي 

. (4)(وُمَتَعلٌِّم وَعاِلٌم، واالُه، وما اهلل، ذكُر ِإال فيها، ما َمْلُعون َملْعوَنٌة، الدُّنيا)
، كما يف وهو الذي يأمرنا بأن نتقي الدنياكيف ميكن أن يكون كذلك 
                                                 

 .29-28األحزاب:  (1)
، وقال: )هذا حديث حسن (44( يف الزهد، باب رقم )2378) :رقمسنن الرتمذي،  (2)

 صحيح(.
( يف الزهد، 2325) :( يف الزهد والرقائق، والرتمذي رقم2956) :مسلم رقمأخرجه  (3)

 .(16) :باب رقم
 تقد  خترجيه. (4)
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 ِإن) :قال × اللَِّه رسوَل َأنَّ :- عنه اهلل رضي - اخلدري سعيدحديث أبي 
 فاتَُّقوا تعملون؟ كيف فناظٌر فيها، ُمسَتْطِلُهكم اهلل وإن َخِضَر ، ُحْلوٌ  الدنيا

 يف كانت إسرائيل بين ِفْتَنِة أوَل فإنَّ) :روايٍة يف زاد .(النساء واتَّقوا الدنيا،
كلها لقد جاءت له الدنيا حبذافريها وصارت وحت قدميه فر. (1)(النساء

 عليَّ َعَرض) :، فقال عليه الصال  والسال وطلقها ورفضها الرفض الكامل
 يوما، أشَبُع ولكن ياربِّ، ال :فقلت َذهبا، مكة بطحاَء لي ِلَيْجَعَل رِّبي

 َحِمْدُتَك شِبْعُت وإذا وذَكْرُتَك، إليَك تَضرَّعُت ُجعُت فإذا ،يوما وأجوُ،
فأين عقل هذا الكتاب التافه ومن هو على شاكلته من هذه  .(2) (وشَكْرُتك

، اللهم إنا نربأ إليك من هذا القول ل الصرحية الواضحة يف هذا املقا النقو
ن األقوال، وأنه زيف م ،، ونشهدك أننا نقر ببطالنه×العظيم يف حق النيب 

، ألنه قول يتضمن الطعن وإفك من الكال  الساقط، فهو كال  باطل مردود
 × مقا  النيب يف، واملتقرر أن كل قول يتضمن الطعن ×يف مقا  النيب 

 .أعلم، واهلل و باطل مردودفه

                                                 

 :الرتمذي رقمو( يف الذكر، باب أكثر أهل اجلنة الهقراء، 2742) :مسلم رقمأخرجه  (1)
أصحابه مبا هو كائن  ×( يف مجلة حديث طويل يف الهنت، باب ما جاء ما أخرب النيب 2192)

 .( يف الهنت، باب فتنة النساء4000) :رقم هابن ماجإىل يو  القيامة، و
 :أمحد، واب ما جاء يف الكهاف والصرب عليهلزهد، ب( يف ا2348) :رقمرواه الرتمذي  (2)
(، 1222) :، رقم(2/288) ه:مسنديف  الروياني(، و22190) :، رقم(36/528)

  (.7835) :، رقم(8/207) :املعجم الكبري والطرباني يف
 (.هذا حديث حسن)قال الرتمذي: 
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فإن   ولرباهني الدالة على صدق النبو ،إنكار املعجزات واآليات  :ومنها
، فإن هذه اآليات والرباهني اليت كارها طعن يف مقا  النبو  وال شكإن

وله ليبني اهلل تعاىل على يد أنبيائه ورس ظهرهاتسمى باملعجزات إمنا أ
ثابت منها أو  ، فالطعن فيها أو التكذيب مبا هوصدقهم يف دعوى الرسالة

م قول باطل وضرب من التشكيك يف صالحيتها يف قيا  احلجة على األم
واملتقرر أن كل قول  قول يتضمن الطعن يف مقا  النبو ،، ألنه اهلذيان عاطل

 .، واهلل أعلملنبو  فإنه باطل مردود على صاحبهيتضمن الطعن يف مقا  ا
، فإنه قد ثارت ن رمسها، لعن اهلل م×تلك الرسو  املسيئة للنيب  :ومنها

 ×،يف عصرنا بعض الرسو  من بعض الصحهيني الكهر  تسيء إىل النيب 
بإنكارها ومقاطعة البالد اليت  خريا وقد قا  املسلمون جزاهم اهلل تعاىل

، فمن أجازها أو أقر ×أجازتها وأظهرتها يف صحهها نصر  لرسول اهلل 
هذا  :أو لكل دينه، أو قال ،هذه حرية الصحافة :، كمن يقولعلى فعلها

هذه من حرية األديان، فهو مثلهم يف اخلسة  :، أو قالوحجر على العقول
 يف ُيشك ال مما فهذا، الرسو  طعن ظاهر يف مقا  النبو  ، ألن تلكواإلثم
لواحد من عوا   منسوبًا نقبله ال إننا بل ،× للنيب وشتمًا وتنقصًا سبًَّا كونه

 فكيف ،من العلماء، وال لواحد من الصحابة أهل اإلسال ، وال لواحد
، واملتقرر أن كل قول أو فعل يتضمن ، ال جر  أن األمر عظيم× بالنيب

 .، واهلل أعلماطل ومردودالطعن يف مقا  النبو  فهو ب
 أن العامل جملس يف األدب أساء من على أخشى: العلماء بعض قال :ومنها
: يقول تعاىل اهلل ألن: قال ذلك؟ وكيف: قالوا يشعر، ال وهو علمه حيبط
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ہ    ھ  ھ  ھ  ھ               ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    چ

 اهلل رمحه فاستنبط .(2)(األنبياء ورثة العلماء): يقول × والنيب، (1)چڭ
 َيْبُعد ال أنه × نبيه جملس يف األدب أساء من على وجل عز اهلل حكم من
 معه األدب أساء فمن النبو ، مقا  يف يعترب العلم ألن ذلك؛ مبثل يعامل أن

 العلماء مع تتأدب ال كيف صدره، حواها اليت النبو  تلك حرمة انتهك فقد
 وشرعه؟ دينه على ائتمنهم واهلل معهم تتأدب ال كيف األنبياء؟ ورثة وهم
 قوله يف بذلك أمر واهلل الوالدين، مبنزلة وهم هلم جناحك ختهض ال كيف

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ٴۇ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  چ: تعاىل

 آكد العامل حق أن إىل عليهم اهلل رمحة العلماء بعض ذهب بل ،(3)چۋ
  .واهلل أعلم ،الطيين النسب من أعلى الديين النسب ألن الوالد؛ حق من

 من اإلسرائيليات كتب يف : )مما يذكر قال العلماء رمحهم اهلل تعاىل :ومنها
 بيتها، يف امرأ  رأى وأنه زوجة، وستعون تسع له كان السال  عليه داود أن

 وافرتاء كذب كله فهذا بها، وتزوج أخذها ثم الغزو، إىل زوجها فأرسل
 فهذا خمتار، جمتبًى نيب وهو هذا يهعل أن اهلل فمعاذ النبو ، مقا  يف وقدح
 ناهيك امرأ  وتسعني تسعة عنده يكون بأن عادي إنسان يهعله ال الهعل

 إال عاد  يطمح ال واإلنسان آخر، لرجل امرأ  أنها كما تلك، يأخذ أن عن

                                                 

 .2احلجرات:  (1)
العلم، باب احلث على طلب العلم، ( يف 3642)و ،(3641) :أبو داود رقمرواه  (2)

 .ا جاء يف فضل الهقه على العباد ( يف العلم، باب م2684)و ،(2683) :والرتمذي رقم
 .24اإلسراء:  (3)
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 اإلسرائيليات من هذه لكن  ذلك يعقل فال آخر رجل امرأ  أما ،البكر إىل
 القول ينبغي وال قدرهم وجاللة األنبياء عصمة يف الشر، أدلة تردها اليت
وألن هذا القول طعن عظيم يف مقا  النبو ،  .(1)(احملققون ذلك ذكر كما بها

، واهلل   النبو  فهو باطل مردودواملتقرر أن كل قول يتضمن الطعن يف مقا
  .أعلم
: قال الشنقيطي رمحه اهلل تعاىل يف أضواء البيان عند تهسري قوله تعاىل :ومنها

 :قال رمحه اهلل تعاىل، (2)چڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ
: تعاىل قوله معنى بني الصحيح احلديث هذا أن فاعلم هذا علمت فإذا)

 كانت سليمان فتنة وأن چڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ
 نصف واحد  إال النساء تلك من يلد مل وأنه اهلل، شاء إن: قوله تركه بسبب
 كرسيه على ألقي الذي هو إنسان نصف هو الذي اجلسد ذلك وأن إنسان،

 يذكره فما اآلية،چۀ  ۀ  ہ  ہ چ: تعاىل قوله يف موته بعد

 قصة من اآلية، چڻ  ڻ   ڻچ: تعاىل قوله تهسري يف املهسرون
 عن سليمان وطرد سليمان، كرسي على وجلس اخلامت أخذ الذي الشيطان

 عنده يعمل كان من له أعطاها اليت السمكة بطن يف اخلامت وجد حتى ،ملكه
 له، أصل ال باطل خيهي أنه ال ـ القصة آخر إىل ملكه، عن مطرودًا بأجر
، باطلة خيهي أنها ال اليت اإلسرائيليات من فهي، النبو  مبقا  يليق ال وأنه

                                                 

 .712: ـتهسري السعدي ص، و(16/399) :اللباب يف علو  الكتابانظر  (1)
 .34ص:  (2)
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وال جر  أن ما قاله الشيخ من  .(1)(ذكرنا ما هو اآلية معنى يف والظاهر
وأنها من مجلة  ،إبطال ما يكثر دوره يف كتب املهسرين من هذه القصة

، وقادحة اإلسرائيليات هو احلق الذي جيب قبوله، ألنها منافية ملقا  النبو 
، والطعن يف مقا  النبو  فإنه باطل، واملتقرر أن كل قول يتضمن القدح فيها

  .واهلل أعلم
 لنسف ااجمانيق نصب كتابه يفرمحه اهلل تعاىل  األلباني الشيخ قال :ومنها
 واجَلهالة، والّضعف باإلرسال ُمَعلَّة كلها القصة روايات إن) :الغرانيق قصة

 ثم ،اخلطري األمر هذا مثل يف سّيما ال به، لالحتجاج يصُلح ما فيها فليس
 ال مما والنَّكار  االختالف من فيها ما بطالنها، بل َضعهها يؤكد مما إن: قال
  :البيان وإليك والرسالة، النبو  مبقا  يليق
 × النيب لسان على تكلم الشيطان أن ُجلها، أو كلها، الروايات يف: أواًل
 وإن العلى، الغرانيق تلك: املشركني أصنا  متدح اليت الباطلة اجلملة بتلك

  .لرتجتى شهاعتهن
 وال ربهم عن به جاء فيما نبيهم مصدقون واملؤمنون: بعضها ويف: ثانيًا

 ومل ،× منه ذلك مسعوا املؤمنني أن هذا فهي ،وهم أو خطأ على يتهمونه
 بينما  الرمحن وحي من أنه اعتقدوا بل الشيطان، إلقاء من بأنه يشعروا

 فهذه ،الشيطان ألقى الذي مسعوا املسلمون يكن ومل: أخرى رواية تقول
  .تلك خالف

                                                 

 .(3/254) :أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن (1)
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 الشيطان، من ذلك أن يدري ال مد  بقي × النيب أن: بعضها ويف: ثالثًا
  .الشيطان من هذا بهذا، آتك مل اهلل معاذ: جربيل له قال حتى
 من ينتبه أفال كذلك، كان فلو  ذلك قال حتى سها × أنه رواية ويف: رابعًا

 سهوه؟
 .يصلي وهو عليه ألقَي ذلك أن: رواية يف: خامسًا

 َيعيُب الوحي من شيء عليه يْنزل ال أن متنّّى × أنه رواية ويف: سادسًا 
 .عنه ينهروا لئال املشركني، آهلة

 على افرتيُت: عليه ذلك جربيل أنكر عندما قال × أنه رواية ويف: سابعًا 
 طاّمات فهذه، اهلل أمر يف الشيطان وشركين َيقْل، مل ما اهلل على وقلُت اهلل،
فال جر  مع  .(1)(منها األخري هذا سّيما وال عنها × الرسول تْنزيه جيب

يف التهسري قصة ذلك أن هذه القصة اليت يكثر دورها يف كثري من الكتاب 
، فإنها تتضمن باطلة سندا ومتنا، كما ترى، فهي مع كونها ال تصح سندا

، واملتقرر أن كل ا  النبو  وال تليق مبقا  النبو كما ترى أقواال تقدح يف مق
  .، واهلل أعلمهو مردود باطلن يف مقا  النبو  فقول يتضمن التنقص والطع
 القاعدة الواحدة والستون 

 ) من كفر بواحد ممن ثبتت نبوته قطعا فقد كفر باألنبياء مجيعا (

أي ال ، (2)چہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ: : يقول اهلل تبارك وتعاىلأقول
 :، وقال تعاىلنهرق بينهم يف مسألة اإلميان بهم، فنحن نؤمن بهم مجيعا

                                                 

 .36: ـنصب ااجمانيق لنسف قصة الغرانيق ص (1)
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، ولكن ملا ، مع أنهم ما كذبوا إال نوحا فقط(1)چۇئ       ۇئ  ۆئ  ۆئچ
 ، ألن رسالةلوا منزلة من كهر جبميع األنبياءكهروا بهذا النيب الواحد نز

وقال ، (2)چڻ      ڻ  ڻ چ : ، وقال تعاىلاألنبياء واحد  باعتبار العقائد

، (4)چٱ      ٻ  ٻ  ٻچ: وقال تعاىل، (3)چڦ  ڦ  ڦچ :تعاىل

ذه األمم مع أن كل أمة من ه، (5)چۉ  ې   ۅ  ۉ  چ: وقال تعاىل
، ولكن ملا كان تكذيب النيب الواحد تكذيب ما كذبت إال رسوهلا فقط

، فمن كهر الرسل جعل تكذيبهم تكذيبا للجميعوكهر ببقية األنبياء و
، فإنه كافر به باألصالة وكافر يب واحد ممن ثبتت رسالته بالدليلبرسالة ن

، فالرسالة اليت جاء بها نوح هي بالتبع واللزو  نبياء واملرسلنيجبميع األ
بياء والرسل، كلهم جاءوا والرسالة اليت جاء بها من بعده من األن ،العقيد 

ڄ  ڄ  ڃ  چ: ، كما قال تعاىلووجوب إفراد اهلل تعاىل بالعباد ، بالتوحيد

ٱ  چ : وقال تعاىل، (6)چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ

فمن ، (7)چڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ

                                                 

 .105الشعراء:  (1)
 .123الشعراء:  (2)
 .141الشعراء:  (3)
 .160الشعراء:  (4)
 .176الشعراء:  (5)
 .36النحل:  (6)
 .25األنبياء:  (7)
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كهر بواحد فقد كهر باجلميع ألن أصل بعثتهم واملقصود األعظم من بعثهم 
، ولذلك قال اهلل تبارك وتعاىل يف بيان و تقرير التوحيد يف املقا  األوله

، قال نؤمن ببعض ونكهر ببعض كهر من فرق بني األنبياء يف اإلميان فقال:

ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  چ  :هذا الصنف من الناساهلل تعاىل يف حق 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڑ    ڑڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ

ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

هم يف فالتهريق بين ،(1)چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڱ  ڱ   ڱ  ں
رد  هر وال، وهو من التهريق املهضي إىل الكمسألة اإلميان بهم ال جيوز

ہ  ہ  ہ  ہ  چ: تعاىل قوله بني جنمع كيف: قيل إن، فوالعياذ باهلل تعاىل

 ؟(3)چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ:  تعاىل قوله وبني، (2)چھ  ھ
 يف الرسل بني نهرق ال :يقال أن وبيانه ،البتة ذلك يف اختالف ال :فأقول
 بهذا فهم تعاىل، اهلل عند من وصدق حق وأنها ،برسالتهم اإلميان أصل

 ورد كما ببعض، ونكهر ببعض نؤمن فال منهم، أحد بني نهرق ال االعتبار

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ    چ: تعاىل قوله يف مهسًرا ذلك

                                                 

 .152-150النساء:  (1)
 .285البقر :  (2)
 .253البقر :  (3)
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 فهذا، (1)چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ
 واملعجزات بها بعثوا اليت الشرائع باعتبار وأما .عنه املنهي التهريق هو

 أفضل بعضهم فإن آلحادهم ثبتت اليت والهضائل ،بها أيدوا اليت والرباهني

ٺ     ڀپ  ڀ  ڀ       ڀچ: تعاىل قوله ذلك ويهسر ،االعتبار بهذا بعض من

 .اآليتني بني إشكال فال هذا وعلى ،(2)چٺ  ٺ
 وكهر ببعض فآمن رسله بني فرق ومن) :قال أبو العباس رمحه اهلل تعاىل 

  .(3)(كافرا كان ببعض
 باالضطرار معلو  هو ما على املسلمون اتهق وقد) :تعاىلوقال رمحه اهلل 

 ما وجبميع ،واملرسلني األنبياء جبميع اإلميان جيب أنه وهو ،اإلسال  دين من
 ولوط إبراهيم مثل نبوته تعلم واحد بنيب كهر فمن ،الكتب من اهلل أنزله

 ،املسلمني مجيع عند كافر فهو وعيسى ويونس وسليمان وداود وموسى
 سب ومن، قتل وإال تاب فإن استتيب مرتدا كان وإن ،الكهار حكم حكمه

 نبيا أن املسلمون علم وما ،املسلمني باتهاق أيضا قتل األنبياء من واحدا نبيا
 وهم حممد به أخرب مبا يصدقون كما به التصديق فعليهم به أخرب األنبياء من

  .(4) (ختتلف وال تتناقض ال األنبياء أخبار أن يعلمون

                                                 

 .150النساء:  (1)
 .253البقر :  (2)
 .(1/83) :اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية (3)
 .(2/371) :اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية (4)
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وقال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل وهو يتكلم عن الرد على النصارى يف 
، فقال رمحه اهلل تعاىل يف ×إميانهم بعيسى عليه السال  مع كهرهم مبحمد 

 وبراهني آياتهما شاهدمت وال الرسولني هذين تشاهدوا مل أنتم) :الرد عليهم
 قائمة وكلمة سابقة دعو  ذا نبيا يكذب أن العاقل يسع فكيف نبوتهما
 أحد ير مل ألنه ،ذلك يف منه قريبا وال مثله ليس من ويصدق باهر  وآيات
 التكذيب لزمه أحدهما بنبو  كذب فإذا ،معجزاته شاهد وال النبيني

 واحد بنيب كهر فمن بنبوتهما التصديق لزمه بأحدهما صدق وإن ،بنبوتهما
 الكتاب ببعض آمن فمن .(1)(به إميانه ينهعه ومل كلهم باألنبياء كهر فقد

 الكتب ببعض آمن أو ببعضهم، وكهر الرسل ببعض وآمن ببعض، وكهر
 به جاء ما ببعض آمن أو ببعض، وكهر القرآن ببعض آمن أو ببعض، وكهر

 .ببعض آمن كونه يهيده وال ،باإلمجا، كافر فهو ببعض، وكهر الرسول
وقال الشيخ عبدالرمحن بن سعدي رمحه اهلل تعاىل وهو يتكلم عن أقسا   

: أحد لكل وضحا قد قسمان هنا) :الناس بالنسبة لإلميان بالرسل من عدمه
 وهو: ثالث قسم وبقي .كله بذلك وكافٌر وكتبه، كلِّهم وبرسله باهلل مؤمٌن
 من ينجيه سبيل هذا وأن بعض، دون الرسل ببعض يؤمن أنه يزعم الذي

 وبني اهلل بني التهريق يريدون هؤالء فإن ،أماني جمرد إال هذا إْن اهلل، عذاب
 توليه، متا  من ذلك ألن ،رسله مجيع توىل حقيقة اهلل توىل من فإن، رسله
 .(2)(رسله مجيع وعادى اهلل عادى فقد رسله من أحدا عادى ومن

                                                 

 .(2/348) :إغاثة اللههان من مصايد الشيطان (1)
 .212: ـص تهسري السعدي (2)
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 بل الرسل، جبميع كهر فقد برسول كهر َمْن وكذلك)  :وقال رمحه اهلل تعاىل

ڈ  ڈ  ژ    چ: قال وهلذا مؤمن، به أنه يزعم الذي بالرسول

 ووجه، والكهر اإلميان بني متوسطة مرتبتهم أن يتوهم لئال وذلك، (1)چژ
 اإلميان على دهلم دليل كل أن -به اإلميان زعموا مبا حتى - كافرين كونهم

 شبهة وكل به، كهروا الذي للنيب فوقه ما أو مثله أو هو موجود به آمنوا مبن
 أعظم أو مثلها موجود به كهروا الذي النيب يف بها يقدحون أنهم يزعمون

  .(2)(به آمنوا فيمن منها
، واحلمد هلل بني أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل فهذه القاعد  الطيبة متهق عليها

فهو ا كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل، تعاىل على أن وفقنا لإلميان بها وم
 .املوفق واهلادي

 القاعدة الثانية والستون  

 ) الرسل كلهم بعثوا لتقرير توحيد األلوهية (
، فالرسل كلهم من أوهلم ذا هو احلق الذي ندين اهلل تعاىلنعم، وه أقول:

، فأول ما يهتتح به الرسل واألنبياء ×نوح عليه السال  إىل آخرهم حممد 
دعوتهم ألممهم هو الدعو  إىل توحيد األلوهية، ال يبدءون معهم بأي شيء 

إىل توحيد اهلل تعاىل يف  ، بل أصل بعثتهم وزبد  رساالتهم هي الدعو آخر
عبادته، وهو املعروف بتوحيد األلوهية، وتوحيد العباد ، وتوحيد القصد 

، وهو وجوب تلهت ألهاظها تدل على شيء واحداخ، فكلها وإن والطلب
                                                 

 .151النساء:  (1)
 .212: ـص تهسري السعدي (2)
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د  يف هذا الوجود إال هو ، وأنه ال يستحق أحد العبا بالعباد إفراد اهلل تعاىل
، وأن كل ما عبد من دونه جل وعال فإمنا جل وعال، ال شريك له يف عبادته

لم واالعتداء والعناد واالستكبار، فال معبود حبق إال اهلل عبد بالبهتان والظ
، فما نزلت الكتب وال هذا األمر هو زبد  دعو  املرسلني، فالدعو  إىل اىلتع

، ولذلك فاخلصومة رير هذا التوحيد يف املقا  األولأرسلت الرسل إال لتق
هي يف هذا التوحيد العظيم الهطم،  اليت حصلت بني األنبياء واألمم إمنا

، فإنهم متهقون د،وهذا هو ما ندين اهلل تعاىل به، ودعك مما يقوله أهل الب
، بل ت لتقرير توحيد الربوبية، وهذا غلطعلى أن الرسل والكتب إمنا جاء

 الهطر والقلوب، فقد كان الكهار يفتوحيد الربوبية كان متقررا يف اجلملة 
يقرون بأن اهلل تعاىل هو اخلالق والرازق واملالك واحمليي واملميت، ما كانوا 

، ولكنهم كانوا يعبدون معه غريه، خيالهون يف شيء من ذلك يف اجلملة
فاخلالف واخللل واملشكلة إمنا حصلت يف اإلخالل حبقوق توحيد العباد ، 
والرسل عليهم السال  إن ذكروا توحيد الربوبية فإمنا يذكرونه من باب 

، لتوحيد األكرب وهو توحيد العباد وا ،االستدالل به على املطلوب األفطم
وإمجا، أهل السنة تدل على ما قررته هذه واألدلة من الكتاب والسنة 

، قال تعاىل يف بيان حقيقة دعو  الرسول وزبد  رساالتهم لقاعد  الطيبةا

ڄ  ڄ  چ :، قال تعاىلاألمر بالتوحيد والنهي عن الشرك أنها تدور حول

هتهم فتلك وظي ، (1)چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ

                                                 

 .36النحل:  (1)
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سياق هو نكر  يف ، چڃ  چ: ، وقوله تعاىلوبذلك األمر قد بعثوا مجيعا
فيدخل يف ، أن النكر  يف سياق اإلثبات مطلقة، واملتقرر يف القواعد اإلثبات

، لرسل مبعوثون لتقرير هذا التوحيد، فجنس اهذا اإلطالق مجيع الرسل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   چ :  الداللة قوله تعاىليفومثله 

، ألن قوله يها كل الرسلية يدخل فوهذه اآل، (1)چڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  

، فهي نص قاطع يف العمو  چٻچ  بــ: نكر  مؤكد چٻ  پ  چ : تعاىل

ولقد  چٱ  ٻچ : ألن هذا النكر  وردت يف سياق النهي يف قوله تعاىل
، نعم، داللة العا  على اعد أن النكر  يف سياق النهي تعمتقرر يف القو

، فتكون داللة العا  العمو من( وأكدت ) :أفراده ظنية، ولكن ملا زيدت
على أفراده يف هذه اآلية بهذا الرتكيب نصية قطعية، فكل رسول بعثه اهلل 

أنه ال معبود حبق تعاىل إمنا بعثه ليقرر يف املقا  األول أنه ال إله إال اهلل، أي ب
، وأن العباد  حق صرف حمض هلل تعاىل ال جيوز صرفها ال إال اهلل تعاىل

، وأن ، وال لولي صاحل فضال عن غريهموال لنيب مرسل ،قربمللك م
املستحق للعباد  هو اهلل تعاىل وحده ال شريك له، فهاتان اآليتان نص يف 
صحة هذه القاعد  املتهق عليها بني أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل، 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   چ :ولقد حكى اهلل تعاىل لنا أن نوحا قال لقومه

وقال ، (1)چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى چ: وقال هود لقومه، (2)چڄ
                                                 

 .25األنبياء:  (1)
 .59األعراف:  (2)
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: وقاهلا شعيب لقومه، (2)چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ      چ: صاحل لقومه

: وقال عيسى عليه السال  لقومه، (3)چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ

چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃچ

وأخرب عليه ، (4)چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڌڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ

ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  چ: السال  أن اهلل تعاىل هو الذي أمره بذلك فقال تعاىل عنه

ۉ  ۉ  ې        ۅۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۆڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

اهلا إبراهيم أبو األنبياء وق، (5)چى  ائ  ائ           ەئ  ەئ  ىې  ې      ې

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ٺپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ: ، قال تعاىللقومه

ڦ  ڦ    ڦٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ       ڇ  ڇ  

ڻ   ڻ  چ : تعاىل نبيه أن يقول للناسأمر اهلل ، (6)چڍ   ڍ   ڇڇ

ۓ   ۓ   ڭ          ےۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ     ۇڭ  ڭ  ڭ

                                                                                                                        

 .50هود:  (1)
 .61هود:  (2)
 .84هود:  (3)
 .72املائد :  (4)
 .117املائد :  (5)
 .17-16العنكبوت:  (6)
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وكل األنبياء ومجيع الرسل قالوها ، (1)چۅ  ۉ  ۉ
 ×:، ويقول النيب  اهلل تعاىل، فال يبدءون بغريهاألممهم أول ما دعوهم إىل

 .(2)(حنن معاشر األنبياء إخو  من عالت ديننا واحد وشرائعنا خمتلهة)
واحد  ودين واحد، وإمنا  فأصل دينهم والعقيد  اليت بعثوا لتقريرها عقيد 

: هذا هو ، وكما قلتينهم يف أمور العمل والتشريع فقطاالختالف ب
 .التوحيد الذي حصلت فيه اخلصومة بني األمم واألنبياء

 بهذا دعوتهم افتتحوا الرسل ومجيع) :قال أبو العباس رمحه اهلل تعاىل 
  .(3) (األصل

 وال اهلل يعبدوا أن قومهم مرواأ كلهم والرسل) :وقال رمحه اهلل تعاىل
  .(4) (شيئا يشركوا

 ،الرُُّسِل َجِميَع َبَعَث التَّْوِحيِد ِبَهَذا َأنَُّه ُسْبَحاَنُه َفَبيََّن) :وقال رمحه اهلل تعاىل
 ِمْن اللَُّه َيْقَبُل َلا الَِّذي اْلِإْسَلاُ  ُهَو َوَهَذا ،ِبِه َرُسوًلا ُأمٍَّة ُكلِّ إَلى َبَعَث َوَأنَُّه

 .(5) (َغْيَرُه ِديًنا اْلآِخِريَن ِمْن َوَلا اْلَأوَِّلنَي
 ما وبيان به، يشرك وال اهلل يعبد أن التوحيد أصل) :وقال رمحه اهلل تعاىل 

 أصل وهذا ،شيئا به نشرك وال نعبده أن مستحق تعاىل فاهلل ذلك يف يدخل
  .(1) (الكتب به وأنزلت الرسل، به بعثت الذي التوحيد

                                                 

 .158األعراف:  (1)
 مل أقف على خترجيه. (2)
 .60: ـأمراض القلوب وشهاؤها ص (3)
 .(10/457) :جممو، الهتاوى (4)
 .(6/565) :الكربى البن تيمية الهتاوى (5)
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فهو أمر متهق عليه بني أهل  ،ال يكاد حيصر هالعلم يف تقرير وكال  أهل
 ، واهلل املوفق.هموثبت أحياء ،السنة واجلماعة رحم اهلل تعاىل أمواتهم

 القاعدة الثالثة والستون 

 ) اإلميان بالكتب املنزلة من عند اهلل تعلى فرض الزم وركن ال يصح اإلميان إال به(

تعاىل أن اإلميان بها على  : وقد تقرر عند أهل السنة رمحهم اهللأقول
، فأما اإلميان العا  أو اإلميان ااجممل  فهو أن تؤمن ، وخاصعا  وجهني:

بان اهلل تعاىل قد أنزل من عنده كتبا يهدي بها عباده إليه إىل الطريق األقو  
ميان فرض ال ز  ال خيرج اإليف العقائد واألقوال واألعمال، فهذا النو، من 

 :ان املهصل فهو أن تؤمن بعد  أمور، وأما اإلميعنه أحد
: أن تؤمن اإلميان اجلاز  بأن هذه الكتاب اليت أنزهلا اهلل تعاىل على األول

 رسله أنها حق وصدق وأنها كال  اهلل تعاىل، وأنها منزلة غري خملوقة.
ها بامسه، وقد مسى اهلل تعاىل : أن تؤمن اإلميان اجلاز  مبا مسي منالثاني

لنا منها عد  كتب: فسمى لنا القرآن والتورا  واإلجنيل والزبور وصحف 
بأنها مسيت عند اهلل  ، ونؤمنذه نؤمن بأنها من عند اهلل تعاىل، فهإبراهيم

 تعاىل أنه أنزهلا على بعض رسله، ، ولكن هناك كتب ذكر اهللتعاىل بذلك
 .فيها باإلميان ااجممل، فهذه يكتهي ولكن مل يسمها لنا

يد التغيري : أن نصدق مبا فيها من األخبار اليت مل وحرف ومل تطلها الثالث
، ويف األعم األغلب أن التورا  واإلجنيل قد دخلها التحريف والتبديل

والتغيري يف كثري منها، فتصديق أخبارها مبجرد النظر فيها على ما هي عليه 
                                                                                                                        

 .(2/365) :اقتضاء الصراط املستقيم ملطالهة أصحاب اجلحيم (1)



 

 841 

ه ما فيه، ولكن إن ورد يف األدلة عندنا يف الكتاب والسنة يف أيديهم اآلن في
، عن خرب من األخبار أنه مما يوجد يف التورا  واإلجنيل فإننا نؤمن بهذا

، وكذلك إن وجدنا فيها من األخبار ما هو متهق لثبوته من طريق يصح
ن ، وأما أع ما يف القرآن أو السنة الصحيحة، فإننا ال جر  أننا نصدقهمتاما م

نهتح التورا  أو اإلجنيل املوجود  بأيديهم هذا الزمان ونصدق كل خرب 
، وأما أخبار القرآن العزيز فإن الواجب علينا جيوزموجود فيها فهذا ال 

، وأن نعتقد فيها أنه ال ميكن ون مؤمنني به أن نصدق بكل أخبارهحتى نك
لباطل من بني ا، وأنه ال يأتيها ا اخللف وال التحريف وال التبديلأن يدخله

 .يديها وال من خلهها
أمتر بأوامره وجوبا أو : أن نعمل مبا يف القرآن من األحكا ، فنالرابع

 ، ونرتك نواهيه. استحبابا
، وأنه ز  بان القرآن هو أفضلها وأرفعها: أن نؤمن اإلميان اجلااخلامس

وظ املهيمن على ما سبقه من الكتب، وأنه آخرها وأمجعها علما، وأنه احمله
: من قبل اهلل تعاىل عن التحريف والتبديل والزياد  والنقصان، قال تعاىل

ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ

: وقال تعاىل، (2)چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱچ: وقال تعاىل، (1)چژ

                                                 

 .48املائد :  (1)
 .9املائد :  (2)
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ڱ     ں  ں    ڱک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱچ

 .(1)چڻ
الشرقية  بالقرآن، وعد  استبداله بغريه من القوانني: احلكم سالساد

ويتعلق بهذه  ،، فاحلكم به والتحاكم إليه داخل يف مجلة اإلميان بهوالغربية
 األصول مجل من املسائل:

: اختلف أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل يف شر، من قبلنا هل هو شر، منها
 ن شر، من قبلنا شر، ما، والراجح منها إن شاء اهلل تعاىل أ؟ على أقواللنا

 ، واهلل أعلم.سطه يف شرعنامل يرد نا
سرائيلية ال خترج عن ثالثة : اعلم رمحك اهلل تعاىل أن األخبار اإلومنها
ة مع ما عندنا من األدلة الصحيحة، فهذه : أخبار علمنا أنه متهقأقسا 

، فهذه ا أنها كذب أي أن شريعتنا تكذبهاوأخبار علمن األخبار نصدقها،
تها عنهم إال مقرونة ب علينا أن نعتقد أنها كذب، وال جيوز ألحد روايجي

، فهذه شريعتنا ما يصدقها وال ما يكذبها، وأخبار ليس عندنا يف ببيان كذبها
 .(2) (وحدثوا عن بين إسرائيل وال حرج) ×:احلالة هي اليت قال فيها النيب 

ال يكون العلم به له أهمية كبري ،  ب يف هذا الصنف الثالث هو فيماوالغال
كن الوارد  يف بعض اآليات والسور، واهلل كالعلم ببعض األمساء أو األما

 .أعلم

                                                 

 .42-41فصلت:  (1)
والرتمذي (، 3461رقم: )البطاري يف األنبياء، باب ما ذكر عن بين إسرائيل، أخرجه  (2)

 .( يف العلم، باب ما جاء يف احلديث عن بين إسرائيل2671) :رقم
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، : اعلم رمحك اهلل تعاىل أن من ال علم عنده بالعقيد  وال بالشريعةومنها
، ومن كان يف منزلتهم ال جيوز هلم االطال، أي العامي أو صغار طلبة العلم

فال  ،الكتاب املتقدمة، ألنه قد طالتها يد التبديل والتحريفعلى شيء من 
دلة ، وأما العلماء العارفون باألرئ فيها ما احلق منها وما الباطليدري القا

، ارفون مبواطن اخللل يف هذه الكتب، والعواملتضلعون من علو  اإلسال 
وكان القصد من االطال، إمنا هو كشف كما فيها من اخللل والتحريف 

، وأن ملقصود من ريا منها ليس من كال  اهلل تعاىلالبهتان والباطل وأن كثو
، فيظهر هلم االطال، عليها كذلك أن حيج أصحابها مبا يعتقدون هم صحته

نظر واالطال، ، فالذا ال حرج فيه إن شاء اهلل تعاىل، فهزيف عقيدتهم فيها
 :عليها مشروط بأمرين

 .م الراسطني يف العلمأن يكون الناظر فيها من أهل العل -
وإقامة احلجة على  ،: أن يكون القصد إظهار زيهها وبطالنهاوالثاني -

لشروط فال حرج إن شاء اهلل أهلها مبا يعتقدون صحته، فإن  توفرت هذه ا
 ، وهذا القول هو القول الذي جيمع األدلة الوارد  يف هذه املسألة.تعاىل
ن آمن ببعض الكتب وكهر : لقد تهق علماء اإلسال  على أن مومنها

ڃ  چ: ، قال تعاىلفر الكهر األكرب املطرج عن امللةببعض فإنه كا

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ   ڎ    چڃ  چ  چ   چ

 .(1) چک  گ  گ    گ  گ   کژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ڈڎ  ڈ

                                                 

 .85البقر :  (1)
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وقد انقسم الناس حيال ) :قال الشيخ صاحل الهوزان حهظه اهلل تعاىل
 إىل ثالثة أقسا :الكتب السماوية 

سم كذب بها كلها، وهم أعداء الرسل من الكهار واملشركني ق -
 والهالسهة.

وقسم آمن بها كلها، وهم املؤمنون الذين آمنوا جبميع الرسل وما أنزل  -

ڻ      ڻ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںچإليهم؛ كما قال تعاىل: 

 .(1) چڻ  ڻ  ۀ   ۀ
وقسم آمن ببعض الكتب وكهر ببعضها، وهم اليهود والنصارى ومن  -

گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ سار على نهجهم، الذين يقولون: 

، بل هؤالء يؤمنون ببعض كتابهم (2)چڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں

ڃ  ڃ  چ  چويكهرون ببعضه؛ كما قال تعاىل فيهم: 

  ڈڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چچ   چ

وال شك أن  (3)چک  گ  گ    گ  گ   کژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک
اإلميان ببعض الكتاب أو ببعض الكتب والكهر بالبعض اآلخر كهر 
باجلميع؛ ألنه البد من اإلميان جبميع الكتب السماوية وجبميع الرسل؛ ألن 

                                                 

 .285البقر :  (1)
 .91البقر :  (2)
 .85البقر :  (3)
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اإلميان البد أن يكون مؤتلها جامعا ال تهريق فيه وال تبعيض وال 
 .(1)(اختالف

اقتناء شيء من الكتب السابقة على القرآن من إجنيل للعامة ال جيوز : ومنها
 أو تورا  أو غريهما لسببني:

 .أن كل ما كان نافعًا فيها فقد بينه اهلل سبحانه وتعاىل يف القرآن -

ڀ  ڀ  ڀ     چ : أن يف القرآن ما يغين عن كل هذه الكتب لقوله تعاىل -

يف الكتب السابقة من خري موجود يف  فكل ما ،(2)چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
 ، واهلل أعلم.القرآن
 ،(3) (كله به كهر فقد حبرف كهر من) :عنه اللَّه رضي - علي قال: ومنها
 وال. وحروفه وكلماته، وآياته القرآن، سور عد على املسلمون واتهق

                                                 

 .174: ـصد والرد على أهل الشرك واإلحلاد اإلرشاد إىل صحيح االعتقا (1)
 .3آل عمران:  (2)
 :شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم، والاللكائي يف (1/23) :رواه الطربي يف تهسريه (3)
من حلف )بلهظ:  (2/228) :(179) :، واهلروي يف ذ  الكال  رقم(1/232) :(379)

 .(بالقرآن فعليه بكل آية ميني، ومن كهر حبرف منه فقد كهر به أمجع
: الصراط املستقيم يف إثبات احلرف القديم ويف ،48ـ: ص الربهانعن علي يف  ه بلهظهذكرو

 . أقف عليه عند غريه، ومل32ـ: ص
( 8/33) :احمللى ( ، وابن حز  يف15946) :( رقم8/472) :عبد الرزاق يف مصنهه ورواه 

 عن سهيان الثوري عن األعمش عن إبراهيم النطعي عن ابن مسعود.

( من طريق سهيان عن 2/232) :الالكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنةأورده و
 األعمش عن عبد اهلل بن مر  عن أبي كنف قال: قال عبد اهلل وذكره بنحوه.

 (.1/292) :التسعينية وصححه شيخ اإلسال  يف
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 أو كلمة، أو آية، أو سور ، القرآن من جحد من أن يف املسلمني بني خالف
مجا، مجع من أهل السنة وقد نقل هذا اإل كافر، أنه عليه، متهقًا حرفًا

 .واجلماعة، رمحهم اهلل تعاىل، واهلل ربنا أعلى وأعلم
 القاعدة الرابعة والستون  

 ) القرآن كالم اهلل تعاىل منزل غري خملوق منه بدأ وإليه يعود (

أقول: اعلم رمحك اهلل تعاىل أن عقيدتنا معاشر أهل السنة واجلماعة يف 
 القرآن الكريم مهصل يف ثالث عقائد: 

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  چ :تعاىل قال اهلل، كال  أنه: األوىل

 كال  أنه على ذلك فدل القرآن يسمع حتى واملراد، (1)چەئ  ەئ   وئ  وئ

 اخللق بني هنا تعاىل فهرق، (2)چں  ں  ڻ   ڻ چ: تعاىل وقال ،تعاىل اهلل
 اخللق أما ،الكرمية نهسه إىل أضافهما صهاته من صهتان وهما واألمر،

 فبان بقرينه، إال التغاير املتعاطهني يف واألصل فقوله، األمر أما ،فهعله
 عن التهسري ذلك ثبت كما القرآن هو واألمر ،خملوق غري األمر أن بذلك
 ذلك إثبات على األدلة بعض تقد  وقد تعاىل، اهلل رمحهم السلف عامة
 من ذلك على القطعي اإلمجا، نعقدا وقد السابق، السؤال إجابة يف األمر
  .تعاىل اهلل رمحهم السنة أهل

                                                 

 .54التوبة:  (1)
 .54األعراف:  (2)



 

 847 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ   :كثري  آيات يف تعاىل قال خملوق، غري منزل أنه: ةالثاني

: تعاىل وقال، (2)چگ  گ  گ  ڳچ :تعاىل وقال، (1)چڃ    ڃ
ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ : تعاىل وقال، (3)چڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱڳ  چ

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ: تعاىل وقال، (4)چۆئ  ۈئ  ۈئ

 وقال، (5)چڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   پ        پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  چ : تعاىل

ڦ    ڦ  ڦ      ڦ    ڤٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

 كثري ، املعنى ذلك يف واآليات، (6)چڃ  ڃ  ڃ  چ  ڃڄ  ڄ    ڄ  ڄ
 .خملوق بأنه قال من بكهر وصرخوا ،األمر ذلك على السنة أهل تهقا وقد
 دونهم فمن × النيب أصحاب أدركت تعاىل اهلل رمحه دينار بن عمر قال
 اهلل كال  والقرآن ،خملوق سواه وما اخلالق اهلل: يقولون سنة سبعني منذ

 . (7)يعود وإليه ،خرج منه تعاىل

                                                 

 .1الزمر:  (1)
 ..192الشعراء:  (2)
 .9احلجر:  (3)
 .102النحل:  (4)
 .136النساء:  (5)
 .4-1آل عمران:  (6)
السنن (، والبيهقي يف 344) :، رقم189: ـالرد على اجلهمية صرواه الدارمي يف  (7)

 (.19904) :، رقم(10/75) :الكربى
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 أجلًة دينار بن عمرو أدرك وقد: تعاىل اهلل رمحه راهويه بن إسحاق قال
 بن وعبداهلل ،اخلدري سعيد وأبي ،عبداهلل بن جابر مثل × النيب أصحاب

 هذا وعلى ،التابعني من وأجلًة ،الزبري بن وعبداهلل ،عباس بناو ،عمر
 . صحيح األثرين وسند .(1)األمة هذه صدر مضى
 عن يسألون إنهم: حممد بنا يعين جلعهر قلت ينهدال عمار بن معاوية وقال

 عز اهلل كال  ولكنه ،خملوق والٍ  خبالق ليس: ) قال هو؟ خملوق القرآن
 .صحيح وسنده .(2) (وجل

 اهلل كلم: )يقول اهلجر  دار إما  أنس بن مالك كان نافع بن عبداهلل وقال 
 القرآن :يقول من قول عظيسته وكان ،(اهلل كال  القرآن) :ويقول ،(موسى
 .صحيح وسنده .(3) (خملوق

 وليس اهلل كال ) :فقال القرآن عن تعاىل اهلل رمحه عيينه بن سهيان وسئل 
 .جيد إليه وسنده .(4) (مبطلوق

                                                                                                                        

صحيح  (:3/156) :سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاقال األلباني 
 اإلسناد.

 (.20886) :، رقم(10/346) :السنن الكربىرواه البيهقي يف  (1)
 ،(1/151) :السنة لعبد اهلل بن أمحد، و44: ـخلق أفعال العباد صرواه البطاري يف  (2)

واآلجري يف  (،345) :، رقم189: ـالرد على اجلهمية صالدارمي يف (، و132) :رقم
، (2/264) :شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعةو (،159) :، رقم(1/494) :الشريعة

 (.390) :رقم
، 39: ـص العبادخلق أفعال والبطاري يف  (،81) :، رقم110: ـص املوطأرواه يف  (3)

، (1/106) :السنةيف عبد اهلل بن أمحد (، و165، رقم: )(1/501) :الشريعةواآلجري يف 
 (.11) :رقم

 .(1/187) :شرح السنةالبغوي يف ، و39: ـخلق أفعال العباد للبطاري ص (4)
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 خبالق ليس تعاىل اهلل كال  القرآن)  :تعاىل اهلل رمحه املبارك بن عبداهلل وقال 
 .عنه صحيح وسنده .(1) (خملوق وال

 ليس وجل عز اهلل كال  القرآن): تعاىل اهلل رمحه اجلراح بن وكيع وقال 
 .عنه صحيح وسنده .(2) (مبطلوق

 .(3)(كافر فهو خملوق القرآن قال من) :تعاىل اهلل رمحه هارون بن يزيد وقال 
 .عنه صحيح وسنده

 كان وما اهلل ومن اهلل كال  القرآن: )الثبت الثقة إدريس بن عبداهلل وقال 
 ذلك يف واآلثار عنه، صحيح وسنده .(4) (مبطلوق فليس وجل عز اهلل من

 .واإلمالل اإلطالة خوف بذلك ونكتهي شهري  كثري 
 أن أي( بدأ نهم: )بقوهلم واملراد يعود، وإليه بدأ اهلل من القرآن أن: ةالثالث
ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ : تعاىل قال كما ابتداًء به تكلم الذي هو تعاىل اهلل

ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ     گگچ: تعاىل وقال، (5)چۈئ  ۈئ

 آية وكل، (7)چچ  ڇ  ڇ    ڇ      ڇ  ڍ  ڍچ: تعاىل وقال، (6)چں
 وأما بدأ، منه أنه على دليل فهي تعاىل اهلل من القرآن تنزيل إثبات فيها

                                                 

 :املطلصياتواملطلص يف  ,(144) :، رقم(1/155) :السنة يف عبد اهلل بن أمحدرواه  (1)
 .(1/187) :شرح السنة، والبغوي يف (68) :، رقم(2/87)
 .(1/187) :شرح السنة، والبغوي يف 39: ـصخلق أفعال العباد للبطاري  (2)
 .39: ـخلق أفعال العباد للبطاري ص (3)
 .39: ـخلق أفعال العباد للبطاري ص (4)
 .102النحل:  (5)
 .1هود:  (6)
 .6النمل:  (7)
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 تعاىل اهلل كال  أن املراد أن أصحهما ناتهسري فهيه( يعود وإليه) :قوهلم
 يف تبقى فال احلهاظ وصدور املصاحف من فريفع ليلٍة يف عليه يسرى

 يقبض أن العليا وصهاته احلسنى بأمسائه تعاىل اهلل أسأل آية، منه األرض
: قال عنه اهلل رضي حذيهة فعن ،بيننا من كالمه يرفع أن قبل وإياك روحي

 يف ليس الناس فيصبح لياًل اهلل كتاب على يسرى) ×: اهلل رسول قال
 حديث أيضًا ومثله صحيح، حديث .(1)(آية منه مسلم جوف وال األرض

 هرير  أبي فعن املوقوف وأما ،(2)املرفو، فهذا عنه اهلل رضي هرير  أبي
 يف يصبح فال السماء إىل فريفع اهلل كتاب على يسرى) :قال عنه اهلل رضي

 ،الزبور من وال ،اإلجنيل من وال ،التورا  من وال ،القرآن من آية األرض
 حديث .(3)(هو ما يدرون وال فيصبحون الرجال قلوب من وينتز،

                                                 

نعيم بن (، و4049، كتاب الهنت، باب ذهاب القرآن العلم، رقم: )سنن ابن ماجهرواه  (1)
 :املستدرك على الصحيحنياحلاكم يف (، و1665) :، رقم(2/598) :الهنت يف محاد

 (.ههذا حديث صحيح على شرط مسلم، ومل خيرجاوقال: ) (،8460) :، رقم(4/520)
ه، كتاب التاريخ، ذكر األخبار عن الريح اليت جتيء تقبض صحيحرواه ابن حبان يف  (2)

 (.6853أرواح الناس، رقم: )
َلا َتُقوُ  السَّاَعُة َحتَّى ُتْبَعَث ِريٌح َحْمَراُء من قبل )َقاَل:  ×َعْن َأِبي ُهَرْيَرَ  َعِن النَِّبيِّ ولهظه: )

َنْهٍس ُتْؤِمُن ِباللَِّه َواْلَيْوِ  اآلِخِر َوَما ُيْنِكُرَها النَّاُس ِمْن ِقلَِّة َمْن اْليمن فيكهت بَها اهلل ُكلَّ 
َيُموُت ِفيَها َماَت شيخ من بين فَلان َوَماَتْت َعُجوز من َبِني ُفالٍن َوُيَسَرى َعَلى ِكَتاِب اللَِّه 

آَيٌة َوَتِقيُء اأَلْرُض َأْفالَذ َكِبِدَها ِمَن الذََّهِب َفُيْرَفُع إَِِلى السََّماِء َفال َيْبَقى ِفي اأَلْرِض ِمْنُه 
َكاَن  َواْلِهضَِّة َوال َيْنَتِهُع ِبَها َبْعَد َذِلَك اْلَيْوِ  فيمر ِبَها الرَُّجُل َفَيْضِرُبَها ِبِرْجِلِه َوَيُقوُل ِفي َهِذِه

 (.يقتل َقْبَلَنا َوَأْصَبَحِت اْلَيْوَ  َلا ُيْنَتَهُع ِبَها
هذا وقال: )(، 8544) :، رقم(4/552) :املستدرك على الصحيحنيرواه احلاكم يف  .(3)

 .(حديث صحيح على شرط مسلم، ومل خيرجاه
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 بن شداد وعن، ع من أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل، فقد صححه مجصحيح
 من القرآن هذا ينتزعنل: )قال عنه اهلل رضي مسعود بن عبداهلل أن معقل

 وقد ينتز، كيف عبدالرمحن أبا يا: معقل بن شداد له فقال ،أظهركم بني
 يف عليه يسرى مسعود ابن فقال ؟مصاحهنا يف وأثبتناه ،صدورنا يف أثبتناه

 فقراء الناس ويصبح ،شيء منه مصحف وال منه عبٍد قلب يف يبقى فال ليلة
ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  چ :عبداهلل قرأ ثم كالبهائم

 مثلهما يقال ال األثران وهذان صاحل، وإسناده. (2) (1)(چمب  ىب  يب
(  بدأ منه)  السلف وقول ، الرفع حكم فلهما الغيب أمور من ألنه بالرأي

 فإنه( يعود وإليه) :وقوهلم غريه، من بدأ: قالوا الذين اجلهمية على رد فيه
 منه الصدور يف يبقى فال والصدور املصاحف من الزمان آخر يف به يسرى
 اهلل رمحه تيميه بنا اإلسال  شيخ قاله حرف، منه املصاحف يف وال كلمة
  .(3)تعاىل
 ،خملوق غري منزل وأنه ،تعاىل اهلل كال  أنه الكريم، القرآن يف اعتقادنا فهذا
 ،بألسنتنا وننطقه ،بقلوبنا نعتقده ما وهذا ،يعود وإليه بدأ اهلل من وأنه

 .واملدارس احللقات يف لطالبنا وندرسه
  :القاعدة الرابعة والستون 

 من قال بأن القرآن خملوق فقد كفر ()

                                                 

 .86اإلسراء:  (1)
 (.5980) :، رقم(3/362) ه:مصنهيف عبد الرزاق الصنعاني رواه  (2)
 .(3/199) :جممو، الهتاوى (3)
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أن من قال : لقد نص أئمة أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل على أقول
، وقد ثبت هذا احلكم يف حق من قال خبلق القرآن خبلق القرآن فإنه كافر

يوالون يدتهم اليت عن كثري جدا من السلف حتى صار مما يعترب من عق
، وقد ذكر األشعري رمحه اهلل تعاىل يف كتابه اإلبانة مجال ممن ويعادون عليها

 ،سلمة أبي بن العزيز وعبد ،والثوري ،محاد: ومنهم: )قال بذلك فقال
 وأبو ،وأصحابه عنه اهلل رضي والشافعي ،عنه اهلل رضي أنس بن ومالك
 ،عنه اهلل رضي سعد بن والليث ،عنهم اهلل رضي حنبل بن وأمحد ،حنيهة

 وسعيد ،غياث ابن وجعهر ،يونس بن وعيسى ،وهشا  ،عيينة بن وسهيان
 وأبو ،ووكيع ،عياش بن بكر وأبو ،مهدي بن الرمحن وعبد ،عامر بن

 وعبد ،الهضل ابن وبشر ،يوسف بن وحممد ،عبيد بن ويعلى ،النبيل عاصم
 وأمحد ،عاصم بن وعلي ،املبارك وابن ،مطيع أبي بن وسال  ،داود بن اهلل
 عبيد وأبو ،داود بن وسليمان ،عقبة بن وقبيصة نعيم وأبو ،،يونس بن

 . (1) (وغريهم هارون بن ويزيد ،سال  بن القاسم
 حكى اإلما  الاللكائي مقالة السلف الصاحل: أن القرآن كال  اهلل غريو

خملوق، وأن من قال خبلقه فهو كافر، وأسندها إىل مخس مائة ومخسني إمامًا، 
ولو اشتغلُت بنقل ): ثم قال - رضي اهلل عنهم -الصحابة األخيار  سوى

لبلغْت أمساؤهم ألوفًا كثري ، لكين اختصرت وحذفت  قول احملدِّثني
هؤالء عصرًا بعد عصر ال ينِكر عليهم  األسانيد لالختصار، وُنقَلْت عن

 .(2) (هبقتله، أو نهيه، أو صلب ُمنِكر، ومن أنكر قوهلم استتابوه، أو أمروا

                                                 

 .95: ـاإلبانة عن أصول الديانة ص (1)
 .(2/344) لاللكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة (2)
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ها بني العلماء رمحهم اهلل تعاىل، وهو الذي ندين فهذه القاعد  متهق علي 
، والعلة يف احلكم عليه بالكهر أنه كذب األدلة املتواتر  اليت اهلل تعاىل به

تدل على أنه منزل وليس مبطلوق، وعلى أنه كال  اهلل تعاىل، ومن اعتقد 
نقول: إن القرآن من علم اهلل تعاىل، ، بل كال  اهلل تعاىل خملوق فهو كافر أن

وقع اإلمجا،، ، وعلى تكهريه م أن اهلل تعاىل خملوق فإنه كافرومن زع
تعاىل هو اخلالق وما ، واهلل فالقرآن كال  اهلل تعاىل، وهو من علم اهلل تعاىل

، والقرآن (1)چں  ں  ڻ   ڻ چ: ، وألن اهلل تعاىل يقولسواه فمطلوق
نه منزل، كما قال ق، وألن اآليات الكثري تقول بأمن األمر وليس من اخلل

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ: وقوله، (2)چڳ  ڳ  ڳ  ڱچ: تعاىل

، واآليات يف هذا (4)چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃچ : وقال، (3)چېئ
ن القرآن خملوق فهو مكذب للقرآن، ومكذب املعنى كثري ، فمن قال بأ

وألن من قال بأن القرآن ، لقطعي املعلو  من الدين بالضرور لإلمجا، ا
، فإن كال  املطلوق هو الذي وقع يف تشبيه اخلالق باملطلوق خملوق فقد

يوصف بأنه خملوق، واملتقرر يف كال  كثري من األئمة رمحهم اهلل تعاىل بأن 
وصف اهلل تعاىل به نهسه  ، ومن جحد مامن شبه اهلل تعاىل خبلقه فقد كهر

ٺ  ٿ         چ:  كتابه الكريم، وألن اهلل تعاىل يقول يففقد كهر

                                                 

 .54األعراف:  (1)
 .9اجلر:  (2)
 .102النحل:  (3)
 .1الزمر:  (4)
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، فال ميكن البتة أن يكون ، ويدخل يف ذلك كالمه جل وعال(1)چٿ
مثل كال  املطلوقني، وكال  املطلوقني خملوق، فال بد أن يكون كال  اهلل 
تعاىل ليس مبطلوق، وإال لوقعنا يف تشبيه كال  اهلل تعاىل بكال  خلقه يف أن 

، ألنه كربفالقول بأن القرآن خملوق كهر أ، ، وهذا باطلكال منهما خملوق
، وطريق احلق والسالمة واملطرج يب للقرآن وخمالف لإلمجا، القطعيتكذ

من هذا الكهر هو أن نعتقد االعتقاد اجلاز  ما دلت عليه هذه القاعد  
، كال  اهلل تعاىل منزل غري خملوق، منه بدأ وإليه يعود املباركة من أن القرآن

به حقيقة، واعلم رمحك اهلل تعاىل أن قول أهل السنة وأن اهلل تكلم 
هو من باب التكهري  واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل بكهر من قال خبلق القرآن

، واملتقرر أن التكهري بالوصف العا  ال يستلز  تكهري األعني بالوصف العا 
 بعد ثبوت الشروط وانتهاء املوانع، كما هو معلو .إال 

، واهلل تعاىل ينسب لوق فقد كهربأن من قال بأنه خم فإن قلت: كيف تقول 
: هذا القرآن إىل أنه من قول جربيل عليه السال  يف قوله يف سور  التكوير

كما يف سور   ×ونسبه كذلك إىل أنه قول النيب ، (2)چڳ    ڱ  ڱ  ڱچ
× وقول جربيل وقول النيب ، (3)چڤ      ڤ  ڤ  ڦچ: احلاقة يف قوله تعاىل

 ، فكيف اجلواب؟خملوقةكلها 
فأقول: إن املتقرر عند العقالء وأهل العلم من أهل السنة واجلماعة رمحهم  

، ال إىل من قاله ا يضاف حقيقة إال من قاله مبتدءااهلل تعاىل أن الكال  إمن
                                                 

 .11الشورى:  (1)
 .19التكوير:  (2)
 .40احلاقة:  (3)
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، فنسبة القرآن إىل أنه قول جربيل وحممد عليهما الصال  مؤديا مبلغا
، وأما إضافته احلقيقية هي التبليغ واألداء فقطن باب إضافة والسال  هو م

ۇئ  چ: إضافته إىل اهلل تعاىل، فإنه أول من تكلم بهذا القرآن، كما قال تعاىل

گ  گ  گ  ڳ  چ: وقال تعاىل، (1)چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ

واملتقرر عندنا ، (2)چڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ
تعاىل أمواتهم وثبت أحياءهم على معاشر أهل السنة واجلماعة رحم اهلل 

، أو احلق هو أن القرآن كال  اهلل تعاىل حيثما كان، سواء كتب يف السطور
، فاشدد  خيرجه عن كونه كال  اهلل تعاىل، فإن هذا الحهظ يف الصدور

 ،يديك وفقك اهلل تعاىل مبا قرره أهل السنة يف هذا الباب، فإنه احلق واهلدى
ر من طريق أهل البد،، ممن أضلهم اهلل تعاىل ، واحذوالصراط املستقيم

تم على قلوبهم وأمساعهم وأبصارهم، فال باألدلة يهتدون، ، وخعلى علم
جانب الصواب، من ، فنعوذ باهلل تعاىل من حال كل وال بالسلف يقتدون

، واهلل واالستقامة والثبات عليه إىل املمات ،ونسأله اهلداية إىل طريق احلق
 .املوفق واهلادي

 القاعدة اخلامسة والستون 

 :من قال لفظي بالقرآن خملوق فهو جهمي , ومن قال)

 لفظي بالقرآن غري خملوق فهو مبتدع( 

                                                 

 .102النحل:  (1)
 .195-192الشعراء:  (2)
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حتى ال خيتلط عليك  : الكال  على هذه القاعد  يف مجل من املسائلأقول
اهلل تعاىل، فأقول وباهلل تعاىل  وحتى خترج منها بهائد  بإذن الكال  فيها،

 التوفيق:
أقول: اعلم وفقك اهلل تعاىل لكل  يف بيان سبب هذه املقالة: :املسألة األوىل

خري أن املعتزلة هم الذين يتبنون القول خبلق القرآن، وكان منهم رجل يقال 
له أمحد بن أبي دؤاد ــ وهو أمحد الهتنة ــ كان ممن يتبنى هذا املذهب 

، فقد كان هو قاضي اخلبيث الضال، وكان ذا منصب كبري يف دولة املأمون
القضا  يف دولة املأمون، وبهذا نعرف أن بطانة املأمون كانت بطانة معتزلية 

الضال يف كتاب  دقوقحة، فال تزال تلك البطانة باملأمون تزين له هذا املعت
لة األوىل ، وبذلك يكونون قد فازوا باجلو، حتى دان به واعتقدهاهلل تعاىل

آلن صار وحت قبضة معتقدهم اخلبيث، ثم ، فأمري املؤمنني امن التططيط
بدءوا ينهذون اخلطة الثانية، وهي إقنا، املأمون حبمل الناس على القول 

، وأن هذا من باب واجللد والنار واحلبس ،خبلق القرآن باحلديد والتعذيب
، وأن مينع علماء أهل األمر باملعروف والنهي عن املنكر، والنصيحة للناس

، فاقتنع املأمون احللق العلمية فال يدرسون الناس السنة واجلماعة من
بذلك، وبدأ يف محلته الشرسة على العامة والعلماء، يلزمهم أن يقولوا: بأن 

 ، من العامة والعلماء،القرآن خملوق، فأجاب خلق كثري من أهل السنة
ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  چ: وإجابة أهل السنة له إمنا كان من باب قوله تعاىل

سوط أو القتل ، أو مل جيب منهم فما له إال الومن ، (1)چڎ  ڈ

                                                 

 .106النحل:  (1)
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هذه احملنة العظيمة ، حتى إن من أهل السنة من مات يف يعذب حتى ميوت
، وكان ممن عاصر هذه الهتنة الكبري  ــ عافانا اهلل وإياكم بسبب التعذيب

، فإنه مل يأخذ   أمحد بن حنبل رمحه اهلل تعاىلمن الوقو، يف الهنت ــ اإلما
واملأمون ، وأبى أن يوافق املعتزلة كما أخذ بها مجع من أهل العلمصة بالرخ

ن القرآن خملوق، وصار غصة يف حلوق أهل الباطل، وأيده على القول بأ
، مع أن الهتنة ، فثبت ومل يتزعز،وأمده بنصر من عنده ،اهلل تعاىل بتأييده

ما اهلل تعاىل صرب اإلما  ، وصابر واحتسب  عظيمة ، ولكن ألمر يريده
ه يف هذه الهتنة من اجللد العظيم، واليت كانت تتكسر فيه السياط، أصاب

، وهذه فتنة كبري  ال حيتملها أحد إال من ثبته اهلل تعاىل، وتشد فيه األغالل
، ال تؤثر فيه وال يزال املعتزلة به ما بني جدال وتهديد، وهو كاجلبل األشم

إليه شبهة كسرها مباشر   ، وال تهزه الشبه، فكانوا كلما ألقوااألعاصري
يهم بالقول واحلجة وهو يف على صطر  الكتاب والسنة، فكان يعلو عل

، وال يقدر عليه هؤالء الهئران بشبههم، وكان من إراد  اهلل تعاىل له أغالله
يريدون الظهر منه بكلمة  يف هذه الهرت  أنه ال يقتل، بل كانوا يف هذه الهرت 

ادلة بهم اإلما  ملا يريدون، بل كان جيادهلم جمتوافقهم، وطال الزمان ومل جي
على قوته  الشجا، الواثق بربه جل وعال، ومات املأمون واإلما  أمحد باق

ل املعتصم، وال تزال احلا ه، وتوىل بعدوبسالته يف احلق بهضل اهلل تعاىل
ن بعقيدتهم يف ودا ،هكر املعتزلةعلى ما هي عليه، فاملعتصم  تأثر كذلك ب

، فاستمر يف تعذيب اإلما  أمحد رمحه اهلل تعاىل، وال تزال خبلق القرآنالقول 
احلال على ذلك حتى تويف املعتصم، وتوىل بعده الواثق باهلل، وال تزال احملنة 
على ما هي عليه، ولكنها كانت يف وقت الواثق أخف بالنسبة ملا قبله، 
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، والواثق ،واملعتصم ،واملعتزلة يف هذه العهود الثالثة، أي يف عهد املأمون
ربط وعلى املنابر ويف ال ،ون على رؤوس اخللقكانوا يف هذه الهرت  يصرح

، ألن واملدارس بعقيدتهم يف القرآن، وأنه خملوق، وال خيافون من شيء أبدا
توىل املتوكل على الدولة معهم على منهجهم، ولكن مما قدره اهلل تعاىل أن 

وكان املتوكل على عقيد  أهل السنة ، وذلك بعد موت الواثق باهلل، اهلل
واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل، ومل يقدر املعتزلة على إغوائه، وملا توىل مقاليد 

، وانطوى املعتزلة أن سطوتهم قد أفل جنمها، وحان زواهلااحلكم عرف 
، فأعز اهلل تعاىل به أهل السنة، وحرر العلماء من السجون، ورفع بساطها

املعتزلة من بالط احلاكم، وأحل حملهم أهل  دوطرالقول خبلق القرآن، 
 ،السنة واجلماعة، وعادت عقيد  أهل السنة يف القرآن تعلن على املنابر

وتدرس للعامة، وأما املعتزلة فإنهم رجعوا إىل جحورهم، ومل يقدروا على 
، ولكن ال على التصريح به يف العهود األوىللتصريح مبا كانوا يقدرون ا

ممتلئة من هذه العقيد  الهاسد ، فاجتمعوا فيما بينهم وقرروا تزال قلوبهم 
أنهم ال يصرحون بالقول خبلق القرآن، ولكن يقولون: حنن ال نقول القرآن 
خملوق، بل نقول: ألهاظنا بالقرآن خملوقة، فأول من نطق بهذه الكلمة 

ح بالقول خبلق ااجمملة هم املعتزلة، وسبب ذلك عد  قدرتهم على التصري
، واملشكلة أن طائهة من أهل السنة واجلماعة رمحهم قرآن بسبب ضعههمال

اهلل تعاىل ملا مسعوا املعتزلة يقولون: ألهاظنا بالقرآن خملوقة، ملا يستحضر يف 
جمملة وحتمل احلق، ووحتمل  ذهنه إال املعنى الباطل فيها، مع أنها كلمة

رده مطلقا، بل ال بد  ، وال، وما كان كذلك فإنه ال جيوز قبوله مطلقاالباطل
 ، ولكن بعض أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل استعجل وقال:فيه من التهصيل
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ألهاظنا بالقرآن  ، فاملعتزلة هم أول من قال:بل ألهاظنا بالقرآن غري خملوقة
ألهاظنا بالقرآن غري  ، وهذه الطائهة من أهل السنة هو أول من قال:خملوقة
ه اهلل تعاىل قال تان على اإلما  أمحد رمح، فلما عرضت هاتان الكلمخملوقة

، وكلمته هذه اليت قاهلا يف احلكم على هاتني الكلمتني هي كلمته املعروفة
، فقال رضي اهلل تعاىل عنه: من ذه القاعد  اليت معنابعينها ما تنص عليه ه

، ألن املعتزلة لهظي بالقرآن خملوق فهو جهمي، واملراد أي معتزلي :قال
 ،(1)همية، ومن قال بأن ألهاظنا بالقرآن غري خملوقة، فهو مبتد،طائهة من اجل

فأنت ترى وفقك اهلل تعاىل أن اإلما  أمحد رفض قبول الكلمتني، وذلك 
، هذا هو ، ووجه اإلمجال فيها، وما احلق فيهاألن كال الكلمتني لهظ جممل

 ، فنقول:لة اليت بعدها إن شاء اهلل تعاىلما سنحرره لك يف املسأ
 هذه إىل السنة أهل نظرلقد  خملوقة، بالقرآن ألهاظنا: قوهلم املسألة الثانية

 احلق وحتمل اليت ااجمملة البدعية احملدثة األلهاظ من أنها فقرروا، اللهظة
 ألن ،إثباتًا وال نهيًا به القول يطلق ال اللهظ هذا أن وقرروا والباطل،

 وإن ،قبلناه احلق بها أريد فإن االستهصال، على موقوفة ااجمملة األلهاظ
( لهظي) :وكلمة ،(ألهاظنا) :كلمة ألن وذلك رددناه، الباطل بها أريد

 وهلاته ،لسانه وحركات ،املسمو، صوته من القائل لهظ بها يراد أن وحتمل
 هوه لهظ أي باللهظ يريد كان فإن به، تلهظ ما به يراد أن وحيتمل ونرباته،

 األشياء هذه أن شك فال صوته ونربات وهلاته لسانه حركات من نهسه
 ،خملوق غري امللهوظ ألن باطل، القول هذا فإن به امللهوظ أراد وإن ،خملوقة

 لكنما القاري، صوت واألحلان فالصوت خملوق، غري منزل اهلل كال  ألنه
                                                 

 (.181) :رقم، (1/165) :السنة لعبد اهلل بن أمحد (1)
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 ،الباطل املعنى يريدون إمنا واملعتزلة وعال، جل الباري كال  واملقروء املتلو
 لهظي قال من) :السلف من وغريه أمحد اإلما  قال ولذلك احلق، املعنى ال

 هذه إنشاء من مرادهم يف املعتزلة وافق أنه أي( جهمي فهو خملوق بالقرآن
 له تقل فال خملوق، بالقرآن لهظي :لك وقال املعتزلي جاءك فإذا املقالة،

 لك ينسب ما بذلك تقصد هل :له قل ولكن كذبت، له تقل وال صدقت،
 فقد ذلك تقصد كنت فإن وهلاتك لسانك وحركات صوتك من أنت

 ألن كذبت فقد به، امللهوظ أي به تلهظت ما تقصد كنت وإن صدقت،
 السين ابتلي إذا يقال التهصيل وهذا خملوق، غري منزل اهلل كال  به امللهوظ
 به يتكلم ال أن واألسلم واألحوطفالواجب  وإال هذا، املعتزلي بقول
 إذا لكن بالباطل، احلق فيه يشتبه موهم حمدث لهظ ألنه ،ابتداء السين

 من فالبد احلق بيان إىل الناس واحتاج زمانك يف ذلك يقول مبن ابتليت
( لهظي) :كلمة أن املقالة هذه يف االشتباه ووجه السابق، التهصيل بهذا بيانه

 ،وهلاته ،لسانه حركات من للهاعل يعود ما على يصدق واملصدر ،مصدر
 فإن القرآن، ذات هو الذي املهعول على ويصدق كالمه، ونربات ،وشهتيه

 صوته ألن ،حق فهو األول املعنى( خملوق بالقرآن لهظي) :بقوله يقصد كان
 كان وإن خملوق، ذلك كل كالمه ونربات وشهتيه وهلاته لسانه وحركات

 وكالمه تعاىل، اهلل كال  واملقروء املتلو ألن باطل، فهو الثاني املعنى يريد
 عند واملتقرر خملوق، شيء وعال جل صهاته يف وليس ،صهاته من صهة
 قرئ سواًء ،تصرف حيثما اهلل كال  القرآن أن تعاىل اهلل رمحهم السنة أهل

 ذلك، وغري واأللواح األوراق يف كتب أو ،الصدور يف حهظ أو ،باأللسنة
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 اإلنسان تلهظ فإذا، ذلك جمرد اهلل كال  كونه عن خيرجه فال اهلل، كال  فهو
  :أمران فهيه بالقرآن،

 .بها تلهظ وسيلة -
 .به تلهظ وقرآن - 
 وحركات صوته وهي ،خملوقة أنها شك ال القرآن بها أخرج اليت فالوسيلة 

 غري منزل اهلل كال  فإنه قرأه الذي الكال  وأما وشهتيه، وهلاته لسانه
 على وتصدق املطلوقة، الوسيلة على تصدق( لهظي) :كلمة فألن خملوق،
 يقبل فال وباطل، حق وحتها يدخل جمملة لهظة صارت قرأه الذي الكال 

 الباطل، ويرد احلق فيقبل ،الباطل من احلق ومتييز ،االستهصال بعد إال قوله
 املراد كان وإذا حق، فهي املطلوقني خيص ما الكلمة بهذه املراد كان فإذا
 من العلم طالب يا فاحذر فباطل، اهلل كال  هو الذي القرآن خيص ما بها

 واهلل التهصيل طريق فيها واسلك ،ااجمملة املبتدعة احملدثة الساجمة األلهاظ
 . وأعلم أعلى

 ألهاظنا) :السنة أهل بعض قوليف بيان احلق من الباطل يف  :املسألة الثالثة
 السنة أهل من قلياًل بعضًا إن :كما قلت سابقا أقول ،(خملوقة غري بالقرآن

 إال ذهنه يف ينقدح مل خملوقة، بالقرآن ألهاظنا :يقولون املعتزلة مسعوا ملا
 ألهاظنا :فقال ذلك قوهلم بنقيض مبعارضتهم فاستعجل فيها الباطل املعنى

 ااجممل للهظ ورد بالبدعة، للبدعة رد ألنه خطأ وهذا خملوقة، غري بالقرآن
 من وغريه أمحد اإلما  حكم وقد احملققني، طريق هذا وليس ،جممل بلهٍظ
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 يف ،(1)مبتد، بأنه( خملوق غري بالقرآن لهظي) :قال من بأن السنة أهل أئمة
 :ألمرين وذلك اللهظ هذا
 والتابعني الصحابة من األمة سلف عن يعرف ال لهظ ألنه :أحدهما -

 .املسلمني عقيد  يف حمدث قول فهو وتابعيهم،
 عن الكف وجوب فاألصل والباطل، احلق حيتمل جممل لهظ أنه :ثانيهما -

 ذلك يقول مبن ابتليت إذا ولكن املشتبهة، املنكر  البدعية األلهاظ هذه مثل
 أهل عند واملتقرر جمملة املقالة هذه إن :يقال أن وهو احلق بيان من فالبد
 على موقوف هو بل ،مطلقًا يرد وال مطلقًا يقبل ال ااجممل اللهظ أن السنة

 والتهصيل الباطل، ويرد احلق فيقبل باطله من حقه يتميز حتى االستهصال
 بهذه يقصد كان فإن هذا، قبل الذي الهر، يف ذكرناه كما القول هذا يف

 ،اهلل كال  القرآن ألن ،وصدق حق فهي قرأه الذي القرآن خيص ما املقالة
 كان وإن به، تلهظ ما أي امللهوظ يقصد كان إذا هذا ،خملوق غري اهلل وكال 
 وشهتيه وهلاته لسانه وحركات صوته من ذاته هو خيصه ما بها يقصد

 فاجلواب باالتهاق، خملوقة األشياء هذه ألن ،باطل فهذا كالمه ونربات
 .تعاىل اهلل شاء إن واضح وهذا ،األول الهر، يف اجلواب عكس

 من هو ما يقصد كان إن خملوق بالقرآن لهظي قال من :نقول أن واخلالصة 
 يقصد كان وإن ،حق فهو اجلوارح وحركات الصوت من البشر خصائص

 إن خملوق غري بالقرآن لهظي :قال ومن باطل، فهو واملقروء واملتلو امللهوظ
 البشر خصائص من هو ما يقصد كان وإن حق فهو ذاته القرآن يقصد كان
 واملتلو خملوقة والتالو  خملوق، غري واملقروء خملوقة فالقراء  باطل، فهذا

                                                 

 تقد  عزوه. (1)
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 خملوقة الكتابة :الورق يف القرآن كتب إذا نقول وكذلك ،خملوق غري
 وما ،البشر لصهة يرجع ما بني التهريق من فالبد خملوق، غري واملكتوب

 خريًا أوتي فقد الهرقان هذا أوتي من فإن ،تعاىل اهلل كال  لصهة يرجع
 هي املسألة وهذه) :الباري فتح يف تعاىل اهلل رمحه حجر ابن قال كثريًا،

 أمحد اإلما  إنكار واشتد اللهظية، ألصحابها ويقال اللهظ، مبسألة املشهور 
 قاله من أول إن :ويقال خملوق، بالقرآن لهظي :قال من على تبعه ومن

 القديم، لكتابه الناقلني الشافعي أصحاب أحد الكرابيسي علي بن احلسني
 األصبهاني علي بن داود بذلك قال ثم وهجره، بدعه، أمحد ذلك بلغ فلما
 أمحد، ذلك وبلغ إسحاق عليه فأنكر ،بنيسابور يومئٍذ وهو الظاهرية، رأس
 من أمساء حامت أبي ابن ومجع ،عليه الدخول يف له يأذن مل بغداد قد  فلما

 لذلك وأفرد األئمة، من كثريًا عددًا فبلغوا جهمية أنهم اللهظية على أطلق
 أنهم منهم احملققني كال  من يتحصل والذي اجلهمية، على الرد كتابه يف بابًا

 األمر حقق وإذا ،خملوقًا بكونه يوصف أن للقرآن صونًا املاد  حسم أرادوا
 يف البيهقي وقال، قدمية قرأ إذا لسانه حركة بأن منهم أحد يهصح مل عليهم
 احلديث أهل من واخللف السلف مذهب :والصهات األمساء كتاب

 فهم التالو  وأما ،ذاته صهات من صهة وهو اهلل كال  القرآن أن والسنة
 ترك أحب من ومنهم واملتلو، التالو  بني فرق من منهم طريقني، على

 لئال املاد  حسم أراد فإمنا بينهما سوى أنه أمحد عن نقل ما وأما ،فيه القول
 أنكر أنه أمحد إىل طريقني من أسند ثم القرآن، خبلق القول إىل أحد يتذر،
 :قال من على وأنكر خملوق، غري بالقرآن لهظي :قال أنه عنه نقل من على

 بظاهر فأخذ خملوق؟ غري تصرف كيف القرآن :وقال خملوق، بالقرآن لهظي
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 أسلم بن حممد عن نقل وكذا األول، يف مبني وهو مراده، يههم مل من الثاني
 يرد مل رديئة عبار  وهي اهلل كال  املصوت من الصوت :قال أنه الطوي
 بن حممد األئمة إلما  ذلك حنو ووقع خملوقًا، املتلو كون أراد وإمنا ،ظاهرها
 ابن كال . (1) (مشهور  قصة تالمذته مع ذلك يف وله ،عنه رجع ثم ،خزمية
 .تعاىل اهلل رمحه حجر

 وغريه أمحد اإلما  واألئمة، السلف فإن) :تعاىل اهلل رمحه العباس أبو وقال 
 أن وال ،قديم إنه :قالوا وال ،خملوق غري اآلدميني كال  إن منهم أحد يقل مل

 ،قديم اإلميان إن :أيضًا قالوا وال ،قدمية أنها وال ،خملوقة غري العباد أفعال
 غري أنه وال ،خملوق بالقرآن العباد لهظ إن :قالوا وال ،خملوق غري أنه وال

 اللهظ وأن ،خملوق اإلميان بأن القول إطالق من منعوا ولكن ،خملوق
 هذا يههمه وملا تعاىل، اهلل صهات من ذلك يف يدخل ملا خملوق بالقرآن
 خملوقة، الكلمات هذه نهس وأن ،خملوق اخلالق كال  نهس أن من اللهظ

 أن يلزمه املقاالت هذه القائل ألن ،خملوقة اهلجاء حروف :يقال أن ومنعوا
 ذلك أطلقوا أقوا  فجاء موسى، يكلم مل وأنه ،اهلل كال  القرآن يكون ال

 من وغريه أمحد اإلما  فبد، خملوق، غري بالقرآن لهظي :بعضهم فقال
 .(2) ( ذلك قال من األئمة

 هو الذي نهسه القرآن هو املتلو أن االشتباه وسبب) :تعاىل اهلل رمحه وقال 
 ،وفعله التالي حركة نهس بها يراد وقد هذا بها يراد قد والتالو  اهلل، كال 
 نهس بالتالو  أراد املتلو، هي التالو  قال فمن مجيعًا، األمران بها يراد وقد

                                                 

 .(13/492) :فتح الباري البن حجر (1)
 .(8/422) :جممو، الهتاوى (2)
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 العبد حركة بالتالو  أراد غريه قال ومن ،املتلو هو وذلك ،املسمو، القرآن
 املتلو غري أو املتلو هي يقال أن نهى ومن القرآن، هي ليست وتلك وفعله،

 :يقال أن وغريه أمحد اإلما  نهى كما األمرين، جيمع التالو  لهظ فألن
 الذي نهسه امللهوظ به يراد اللهظ ألن خملوق، غري أو خملوق بالقرآن لهظي

 قو  وأطلق ،العبد فعل وهو لهظًا يلهظ لهظ مصدر به ويراد ،اهلل كال  هو
 به لهظي أن آخرون وأطلق خملوق، غري بالقرآن لهظي أن احلديث أهل من

 .(1) (خملوق
 السلف عن اشتهر) :القبول معارج يف احلكمي حافظ الشيخ وقال 

 أن احلديث أئمة ومجاعة ،الهروي وهارون ،حنبل بن كأمحد الصاحل،
 أئمة قال خملوق، بالقرآن لهظي :قال من هم واللهظية ،جهمية اللهظية
 مبتد،، فهو خملوق غري بالقرآن لهظي :قال من :تعاىل اهلل رمحهم السنة
 أحدهما معنيني، على يطلق اللهظ ألن وذلك ،اجلهمية بدعة غري يعنون

 له، مقدورًا وال للعبد فعاًل ليس اهلل كال  وهو القرآن، وهو به امللهوظ
 املعنى على لهظ أطلق فإذا وسعيه وكسبه العبد فعل وهو التلهظ :والثاني
 بالقرآن لهظي :قال بأن األمر عكس وإذا ،اجلهمية قول األول مشل الثاني

 وهذا ،االوحادية بد، من أخرى بدعة وهي ،الثاني املعنى مشل خملوق غري
 (2)چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ: يقرأ رجاًل مسعت إذا فإنك ،عاقل كل عند ظاهر
 اإلخالص، بسور  فالن لهظ هذا :وتقول اإلخالص سور  لهظ هذا :تقول

                                                 

 .(17/34) :جممو، الهتاوى (1)
 .1اإلخالص:  (2)
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 الذي به امللهوظ وبني العبد، فعل الذي التلهظ بني مشرتك معنى اللهظ إذ
 .(1) (وجل عز اهلل كال  هو

 تالوتي أو بالقرآن لهظي :قال فمن) :التعارض درء يف تيمية ابن وقال 
 وإن تعاىل، اهلل كال  هو وذلك ،املتلو املقروء الكال  نهس كالمه يف دخل
 اللهظ إطالق لكن ،صحيحًا املعنى كان وصوته فعله جمرد بذلك أراد

 بالقرآن لهظي :قال من كالمه بعض يف أمحد قال وهلذا وغريه، هذا يتناول
 وصوته، فعله به أراد إذا عما احرتاز جهمي فهو القرآن به يريد خملوق
 فرو  عليه كأن منامه يف رأى ذلك يقول كان من بعض أن الاللكائي وذكر

 أضرب إمنا أضربك ال إني :فقال تضربين، ال :له فقال ،يضربه ورجل
 لهظي :قلت إذا هكذا :فقال علي، أمله يقع إمنا الضرب إن :فقال الهرو ،
 خملوق غري بالقرآن لهظي :قال ومن ،القرآن على اخللق وقع خملوق بالقرآن

 ولو خملوقة، العباد وأفعال ،عمله هو الذي املصدر ذلك يف دخل تالوتي أو
 لهظك :له قيل حركاتي، نهس ال خملوق غري املتلو القرآن أن به أردت قال
 لألول يقال كما ،صحيحًا مقصودك كان نإو ،وإيها  إمجال وفيه بدعة هذا
 وإن وإيها  إمجال وفيه بدعة أيضًا لهظك خملوق فعلي أن أردت قال إذا

 ،وهذا هذا إطالق الكبار السنة أئمة منع فلهذا ،صحيحًا مقصودك كان
 القرآن يقولون األئمة من وغريه أمحد وكان ،الطرفني بني وسطًا هذا وكان
 .(2) (خملوق غري اهلل كال  تعرف حيث

                                                 

 .(1/292) :معارج القبول بشرح سلم الوصول (1)
 .(1/264) :درء تعارض العقل والنقل (2)
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 .العظيم العلي باهلل إال قو  وال حول وال التكالن وعليه املستعان واهلل 
 .ديوهو املوفق واهلا

 القاعدة السادسة والستون  

 ) القرآن يتفاضل باعتبار الداللة واملعنى ال باعتبار املتكلم به (

، فإن القرآن : وهذا هو احلق الذي قرره أهل السنة رمحهم اهلل تعاىلأقول
هلل تعاىل هو ، وان أوله إىل آخره كال  اهلل تعاىل، كل القرآن مكال  اهلل تعاىل

ىل فإنه ال ملتكلم به واحد وهو اهلل تعاا، فبما أن الذي تكلم به حقيقة
، فال نقول: إن هذه  تعاىل، مبعنى أن كله كال  اهلليتهاضل بهذا االعتبار

ر املتكلم بها، ألن املتكلم ن هذه اآلية باعتباالسور  أو هذه اآلية أفضل م
، فالقرآن باعتبار املتكلم به ال يدخله بكال اآليتني واحد، وهو اهلل تعاىل

، ولكن إن نظرنا إىل معاني الكال  التهاضل، ألن اجلميع كال  اهلل تعاىل
، فقد أمجع أهل عض القرآن قد ورد فضله يف األدلةودالالته فال جر  أن ب

، فقد روى البطاري يف القرآن هي سور  الهتحةم سور  العلم على أن أعظ
: - عنه اهلل رضي - املعلى بن سعيدرمحه اهلل تعاىل يف صحيحه من حديث 

 أتيُته، ثم ُأِجْبه، فلم × اهلل رسوُل فدعاني املسجد يف ُأَصلِّي كنُت): قال
ۋ  ۋ   چ: اهلل َيُقل أمل): فقال ُأصلي، كنُت ِإني اهلل، رسول يا: فقلُت

 هي سور  ُأعلُِّمَك َأال): لي قال ثم ؟(1)چۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې
 أراَد فلما بيدي، أخذ ثم ؟(املسجد من ختُرَج أن قبل القرآن يف السَُّوِر أعظُم

: قال القرآن؟ يف سور  أعظُم هي سور  أُلَعلِّمنََّك: َتُقْل أمل: قلُت خيرَج أن

                                                 

 .24األنهال:  (1)
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 الذي الَعظيُم والقرآُن امَلَثاني، السَّْبُع هي): قال (،الَعاملني رب للَِّه احلمُد)
، عظم آية يف القرآن هي آية الكرسيوأمجع أهل العلم على أن أ .(1)(أوِتيُته

وهذا التهاضل كما ذكرته لك هو باعتبار الداللة واملعنى ال باعتبار املتكلم 
 اهلل رسوُل قال: قال: - عنه اهلل رضي - كعب بن أبيبه، فهي حديث 

قال: قلت:  ؟أعظم معك اهلل كتاب من آية َأّي أتدري املنذر، أبا يا): ×
يا أبا املنذر أتدري أي آية من كتاب اهلل معك )قال:  ،اهلل ورسوله أعلم

 صدري، يف فضرب، (2)چڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ: قلتقال ؟ (أعظم
رمحهم اهلل تعاىل وأمجع أهل العلم . (3) (املنذر أبا الِعْلُم ِلَيْهِنَكواهلل ): وقال

، فهي تعدل ثلث القرآن چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ :على أن سور  اإلخالص
: يقرأ رجال مسع رجال َأن): - عنه اهلل رضي - اخلدري سعيدحديث أبي 

 له ذلك فذكر ،× النيبِّ ِإىل جاء أصبح فلما ُيَردُِّدها، چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ
 ِإنها بيده، نهسي والذي): × اهلل رسوُل فقال - َيَتَقالُّها الرجل وكان -

 بن إمساعيل حدثنا :معمر أبو وزاد: البطاري قال .(4) (القرآن ُثُلَث َلَتْعِدُل
 أخربني): قال سعيد أبي عن أبيه عن الرمحن عبد عن مالك عن جعهر
 × النيبُّ قال): قال: رواية ويف ،(5)× النيبِّ عن النعمان، بن قتاد  أخي

                                                 

 (.4474ما جاء يف فاوحة الكتاب، رقم: ) تهسري القرآن، باب، كتاب صحيح البطاري (1)
 .255البقر :  (2)
، كتاب صال  املسافرين وقصرها، باب فضل سور  الكهف، رقم: مسلمأخرجه  (3)
(810). 
 (.5013، كتاب فضائل القرآن، باب فضل قل هو اهلل أحد، رقم: )البطاريأخرجه  (4)
 (.5014القرآن، باب فضل قل هو اهلل أحد، رقم: )، كتاب فضائل البطاريصحيح  (5)
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 عليهم، ذلك فشقَّ ؟(ليلة يف القرآن ُثلث يقرأ َأن أحُدُكم َأَيْعِجُز): ألصحابه
 ثلُث الصمد الواحد اهلل): فقال اهلل؟ رسوَل يا ذلك ُيطيق َأيُّنا: وقالوا
 َأْن  أَحُدُكم َأَيْعِجُز): قال: - عنه اهلل رضي - الدرداءوعن أبي  .(1)(القرآن

 ُهَو ُقْل): قال القرآن؟ ثلث يقرأ وكيف: قالوا ؟(القرآن ُثُلَث ليلة يف َيقَرَأ
فأنت ترى أن املعنى والداللة اليت تدل  .(2) (القرآن ثلث تعدل َأَحد اهلل

، ة اليت تدل عليها آية الدين مثالعليها آية الكرسي ليست كاملعنى والدالل
واملعنى والداللة اليت تدل عليها سور  اإلخالص ليست كاملعنى والداللة 

فهي املعنى ، (3)چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ :املسداليت تدل عليها سور  
إن  ، وأما باعتبار املتكلم به فنقول:بأن القرأن يتهاضل والداللة نقول:

، وهو ، وهذا القول هو قول أهل السنة رمحهم اهلل تعاىلالقرآن ال يتهاضل
إن القرآن  ، وقول من قال:القرآن ال يتهاضل :قول وسط بني من قال

 و التهصيل، فإن، واحلق احلقيق بالقبول ه خطأيتهاضل، وكال اإلطالقني
، وإن به فهو ال يتهاضل بهذا االعتبار املقصود بالتهاضل أي باعتبار املتكلم

 تبار الداللة واملعنى فهو بتهاضل.كان املقصود بأنه يتهاضل باع
ىل املتكلم إ ةنسب، الكال  له نسبتان) :بن تيميه رمحه اهلل اإلسال قال شيخ  

: وقوله، (4)چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ: فقول اهلل ،ىل املتكلم فيهإ ةونسب، به

                                                 

 (.5015، كتاب فضائل القرآن، باب فضل قل هو اهلل أحد، رقم: )البطاريصحيح  (1)
، كتاب صال  املسافرين وقصرها، باب فضل قراء  قل هو اهلل أحد، رقم: مسلمأخرجه  (2)
(811). 
 .1املسد:  (3)
 .1املسد:  (4)
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وهما مشرتكان من هذه ، كالهما كال  اهلل تعاىل، (1)چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 
 كال  فهذه، أي املطرب عنه، ولكنهما متهاضالن من جهة املتكلم فيه ،ةاجله
 وكالمه ،نهسه بها يصف اليت وصهته ،نهسه عن به خيرب الذي وخربه اهلل

 ،خلقه بعض عن به يتكلم الذي اهلل كال  وهذه ،نهسه عن به يتكلم الذي
 حبسب متهاضالن اجلهة هذه يف وهما ،حاله به ويصف عنه به وخيرب

 .(2) (بالكالمني املقصود املعنى تهاضل
نعم ال شك أن القرآن يتهاضل ) :وقال الشيخ الهوزان حهظه اهلل تعاىل 

مهضلة، وهناك آيات مهضلة، فمن بعضه أفضل من بعض، فهناك سور 
 :السور املهضلة سور  البقر ، وسور  آل عمران، كما جاء يف احلديث

، قال (3)(نهما يأتيان يو  القيامة يقدمان القرآن كأنهما غمامتان أو غيايتانأ)
إن الشيطان يهر من البيت الذي تقرأ فيه سور  ) :عليه الصال  والسال 

، (6)، وأخرب أنها سنا  القرآن(5)(إنها ال تطيقها البطلة) :ل، وقا(4)(البقر 
                                                 

 .1اإلخالص:  (1)
 .(17/58) :جممو، الهتاوى (2)
 ( يف صال  املسافرين، باب فضل قراء  القرآن وسور  البقر .804رقم )صحيح مسلم،  (3)
( يف صال  املسافرين، باب استحباب صال  النافلة يف بيته 780) :مسلم رقمأخرجه  (4)

ر  ( يف ثواب القرآن، باب ما جاء يف فضل سو2880وجوازها يف املسجد، والرتمذي رقم )
 .البقر  وآية الكرسي

 ( يف صال  املسافرين، باب فضل قراء  القرآن وسور  البقر .804رقم )صحيح مسلم،  (5)
( يف ثواب القرآن، باب ما جاء يف فضل سور  البقر  وآية 2881) :رقمرواه الرتمذي،  (6)

 .الكرسي
ولكن له وإسناده ضعيف، ) (:8/475) قال عبد القادر األرنؤوط على جامع األصول:

 .(شواهد مبعناه يقوى بها
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، وورد (1)، وأنها أ  القرآن(فاوحة الكتاب) :وكذلك ورد فضل سور  الهاوحة
، وورد فضل قراء  (2)أيًضا فضل سور  اإلخالص وأنها تعدل ثلث القرآن

عز وجل،  ، وال شك أن القرآن يتهاضل وهو كله كال  اهلل(3)املعوذتني
 .(4) (وكله فاضل، وكله عظيم، لكن اهلل فّضل بعضه على بعض

 هذه املسألة كثري ال يكاد وكال  أهل السنة من املتقدمني واملتأخرين يف 
، وما قررته لك يف هذه القاعد  هو خالصة ما قرره علماء أهل السنة حيصر

 .واهلادي، واهلل املوفق واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل يف هذه املسألة

 القاعدة السابعة والستون  

 ) كل ما أخربت به األدلة مما سيكون يف اليوم اآلخر فإنه حق وصدق ,

 نعلم معناه ونكل كيفيته إىل اهلل( 

أقول: لقد تقرر عند أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل أن من أركان 
رمحهم اهلل تعاىل أن ، وقد قرروا مة الكبري  اإلميان باليو  اآلخراإلميان العظي

، فأما اإلميان ااجممل فهو إميان جممل وإميان مهصل اإلميان به على قسمني:
ما سيكون أن نؤمن بكل ما أخرب اهلل تعاىل به مما سيكون بعد املوت، فكل 

، فهذا اإلميان ااجممل فرض عني على كل أحد، بعد املوت فإنه حق وصدق
ميان املهصل فهو أن ينصب اإلميان على ال يصح إميان العبد إال به، وأما اإل

                                                 

 تقد  خترحيه. (1)
 تقد  خترجيه. (2)
( يف صال  املسافرين، باب فضل قراء  املعوذتني، والرتمذي 814) :مسلم رقمأخرجه  (3)

 :( يف ثواب القرآن، باب ما جاء يف املعوذتني، وأبو داود رقم2905)( و2904) :رقم
 .( يف الصال ، باب يف املعوذتني1462)
 مل أقف عليه. (4)
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كل جزئية من جزئيات اليو  اآلخر على حد ، فكل ما تعلمه املؤمن مما 
سيكون يف اليو  فإن الواجب عليه أن يؤمن به، فيدخل يف ذلك اإلميان 
بسؤال القرب ونعيمه وعذابه، فكل ذلك نؤمن به، وأنه حق وصدق، ونؤمن 

ساب، ونؤمن بتطاير صحف األعمال فآخذ بالبعث والنشور واجلزاء واحل
، ونؤمن بامليزان ، أو من وراء ظهرهوآخذ هلا بالشمال ،صحيهته باليمني

، ال ندخل يف هذا الباب  يريدها اهلل تعاىلوأنه حق على الكيهية اليت
، وما ورد فيه من ، وال متوهمني بأهوائنا، ونؤمن باحلوضمتأولني بآرائنا

، وأما كيهيته على ما هي عليه يف ة نعلم معناهت يف السنة الصحيحالصها
، ال نكذب بشيء إنه أمر ال يعلمه إال اهلل تعاىل، ولكنه حق وصدقالواقع ف

منت  ، ونؤمن بالصراط املنصوب علىوال خناصم فيه وال جنادل ،لكمن ذ
، ر أعماهلم وتوفيق اهلل تعاىل هلم، وأن الناس سيعربون عليه على قدجهنم

، وباجلنة وما فيها من النعيم الذي أخربت به األدلة، ر ونؤمن بالقنط
ونؤمن بالنار ومبا فيها من العذاب األليم الذي أخربت به األدلة، ال 

، فريق يف اجلنة نتجاوز القرآن واحلديث، ونؤمن بأن الناس يومئذ فريقان
، ونؤمن بأنه ، وشديد خطرهنه يو  عظيم هولهوفريق يف السعري، ونؤمن بأ

، والقارعة، والواقعة، ويو  التغابن، وأنه يو  احلسر  والصاخة ،لطامةيو  ا
يل ، ونؤمن مبا ورد فيه من أمر الشهاعات اليت أخرب بها الدلواليو  اآلخر

وال  ،، ال خناصمونسلم ونذعن ملا أخربت به النصوص، الصحيح الصريح
، مع وال ندخل بعقولنا يف تهسري كيهية شيء من ذلك ،وال حنرف ،مناحل

 هذه األخبار جاءت باللسان العربي،اإلقرار بأننا نعلم املعنى فقط، ألن 
فكان الواجب علينا محل معانيها على املتقرر يف هذا اللسان العربي، 
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والعلم باملعنى متهق عليه بني أهل السنة واجلماعة، وأما الكيهية فإنه أمر ال 
، اىل، آمنا بها كل من عند ربنايعلم تأويله على احلقيقة التهصيلية إال اهلل تع

 .نه مما سيكون يف هذا اليو  فإنه حق وصدقوكل ما أخرب به النص بأ
 باليو  اإلميان ومن: )قال أبو العباس رمحه اهلل تعاىل يف العقيد  الواسطية 

 بهتنة فيؤمن ،املوت بعد يكون مما × النيب به أخرب ما بكل اإلميان اآلخر
 قبورهم يف ميتحنون الناس فإن الهتنة فأما ،ونعيمه القرب وبعذاب القرب
ڤ  ڦ  ڦ  چـــ ف نبيك؟ ومن ؟دينك وما ؟ربك ما: للرجل فيقال

 ربي: املؤمن فيقول ،(1) چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ
 ال هاه هاه: فيقول املرتاب وأما. نبيي × وحممد ،ديين واإلسال  ،اهلل

 فيصيح حديد من مبرزبة فيضرب: فقلته شيئا يقولون الناس مسعت أدري
 بعد ثم - لصعق اإلنسان مسعها ولو ،اإلنسان إال شيء كل مسعها صيحة

 فتعاد ،الكربى القيامة تقو  أن إىل عذاب وإما نعيم إما - الهتنة هذه
 لسان وعلى كتابه يف بها اهلل أخرب اليت القيامة وتقو  األجساد إىل األرواح
 العاملني لرب قبورهم من الناس فيقو  ،املسلمون عليها وأمجع ،رسوله
 املوازين فتنصب ،العرق ويلجمهم ،الشمس منهم وتدنو، غرال عرا  حها 

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ:  العباد أعمال بها فتوزن

 وتنشر، (2) چېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ
 كتابه وآخذ ،بيمينه كتابه فآخذ - األعمال صحائف وهي - الدواوين

                                                 

 .27إبراهيم:  (1)
 .103-102املؤمنون:  (2)
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ں   ں   ڻ  چ: وتعاىل سبحانه قال كما ،ظهره وراء من أو ،بشماله

ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے            ۓ    ۀڻ  ڻ  ڻ

 فيقرره املؤمن بعبده وخيلو ،اخلالئق اهلل وحياسب، (1)چۓ  ڭ  ڭ  
 حياسبون فال الكهار وأما ،والسنة الكتاب يف ذلك وصف كما بذنوبه
 أعماهلم تعد ولكن ،هلم حسنات ال فإنه وسيئاته حسناته توزن من حماسبة

 املورود احلوض القيامة عرصات ويف. بها ويقرون عليها فيوقهون فتحصى
 جنو  عدد آنيته ،العسل من وأحلى ،اللنب من بياضا أشد ماؤه ×، للنيب

 بعدها مأظي ال شربة منه يشرب من ،شهر وعرضه ،شهر وطوله ،السماء
 والنار اجلنة بني الذي اجلسر وهو جهنم منت على منصوب والصراط، أبدا
 مير من ومنهم ،البصر كلمح مير من فمنهم ،أعماهلم قدر على الناس مير

 من ومنهم ،اجلواد كالهرس مير من ومنهم ،كالريح مير من ومنهم ،كالربق
 ومنهم ،مشيا ميشي من ومنهم ،عدوا يعدو من ومنهم ،اإلبل كركاب مير
 اجلسر فإن ،جهنم يف ويلقى خطها خيطف من ومنهم ،زحها يزحف من

 ،اجلنة دخل الصراط على مر فمن ،بأعماهلم الناس ختطف كالليب عليه
 من لبعضهم فيقتص والنار اجلنة بني قنطر  على وقهوا عليه عربوا فإذا

 باب يستهتح من وأول، اجلنة دخول يف هلم أذن ونقوا هذبوا فإذا ،بعض
 القيامة يف × وله ،أمته األمم من اجلنة يدخل من وأول × حممد اجلنة
 : شهاعات ثالث

                                                 

 .14-13اإلسراء:  (1)
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 أن بعد بينهم يقضى حتى املوقف أهل يف فيشهع األوىل الشهاعة أما -
 من مريم بن وعيسى ،وموسى ،وإبراهيم، ونوح ،آد : األنبياء يرتاجع
 .إليه تنتهي حتى الشهاعة

 وهاتان ،اجلنة يدخلوا أن اجلنة أهل يف فيشهع الثانية الشهاعة وأما -
 .له خاصتان الشهاعتان

 ولسائر له الشهاعة وهذه ،النار استحق فيمن فيشهع الثالثة الشهاعة وأما -
 ،يدخلها ال أن النار استحق فيمن فيشهع ،وغريهم والصديقني النبيني
 شهاعة بغري أقواما النار من اهلل وخيرج ،منها خيرج أن دخلها فيمن ويشهع

 فينشئ الدنيا أهل من دخلها عمن فضل اجلنة يف ويبقى ،ورمحته بهضله بل
 من اآلخر  الدار تضمنته ما وأصناف ،اجلنة فيدخلهم أقواما هلا اهلل

 يف مذكور  ذلك وتهاصيل ،والنار واجلنة ،والعقاب ،والثواب ،احلساب
 العلم ويف ،األنبياء عن املأثور العلم من واآلثار ،السماء من املنزلة الكتب

 .(1)(وجده ابتغاه فمن ويكهي يشهي ما ذاك من × حممد عن املوروث
، ولكن أبو العباس اهلل تعاىل يف هذه املسألة كثري وكال  أهل العلم رمحهم 

 .رمحه اهلل تعاىل اختصره يف النقل الذي ذكرناه لك
 فإن قلت: وما الدليل على أن اإلميان باليو  اآلخر من أركان اإلميان؟ 

ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ    چ: ول: قوله تعاىلفأق

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ: وقال تعاىل، (2)چگ    ڳ  ڳ

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   

                                                 

 .102: ـص العقيد  الواسطية (1)
 .136النساء:  (2)
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ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  

ڇ    ڇچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڃڄ  ڃ  ڃ  ڃ

ويف حديث جربيل املشهور يف تهسري ، (1)چڌ  ڎ  ڎ  ڌڍ   ڍ
اإلميان أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليو  ) ×:اإلميان قال النيب 

، كثري  ىيف هذا املعن ة، واألدل(2) (اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره
وتهاصيل هذه املسائل سيأتي طرف منه بأمر اهلل تعاىل يف القواعد املقبلة، 

 واهلادي.واهلل املوفق 
 منة والستون القاعدة الثا 

 ) كل ذ  نف  من اخللق فإنه سيموت (

، وال يبقى إال أقول: نعم، فاملوت هو الكأس الذي سيتجرعه اخللق كلهم
، واإلنس ، فاجلن سيموتوناهلل تعاىل، ألنه احلي الذي ال ميوت عز وجل

، واملالئكة ستموت، وال يبقى من ذي روح أحد، واهلل واحليوان سيموتون
تعلى هو وحده من يرث األرض ومن عليها، فاملوت حق مكتوب على 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ: كل ذي نهس منهوسة، قال تعاىل

حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  چ: ، وقال تعاىل، سبحانه وتعاىل(3)چڈ

ڳ    ڳ  چ : عاىلوقال تبارك وت، (4)چخب  مب  ىب  يب  جت  حت

                                                 

 .177البقر :  (1)
، (8) :رقم ،اإلسال  واإلميان ×باب وصف جربيل للنيب  ،مسلم يف اإلميانأخرجه  (2)

 .(4695) :رقم ،باب يف القدر ،داود يف السنة ، وأبو(2738) :والرتمذي فيه أيضا رقم
 .27-26الرمحن:  (3)
 .31-30الزمر:  (4)



 

 877 

ۈئ  ېئ    ۈئوئ  وئ  ۇئ       ۇئ  ۆئ   ۆئچ: وقال تعاىل، (1)چڳ  ڳ  ڱ

ڻ     ڻں  ں  ڻ  ڻچ: ويقول اهلل تبارك وتعاىل، (2)چېئ  ېئ

  ۓہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ہۀ  ۀ  ہ  ہ

  یىئ  ىئ  ی   یچ :وقال تعاىل، (3)چڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  

چ  ڇ  ڇ  چ: وقال تعاىل، (4)چيئ  جب  ىئی  جئ  حئ  مئ

ويف الصحيحني من حديث ابن عباس رضي ، (5)چڍ  ڍ  ڌ  ڇڇ
وبك  ،اللهم لك أسلمت) :يقول ×كان النيب )اهلل تعلى عنهما قال: 

وعليك توكلت، اللهم إني أعوذ بعزتك ال إله إال أنت أن تضلين،  ،آمنت
ومن خصائصه جل  .(6) (واجلن واإلنس ميوتون ،أنت احلي الذي ال ميوت

وعال أنه احلي الذي ال ميوت، فهو األول الذي ليس قبله شيء، واآلخر 
، وأما غريه فله أول وله منتهى ينتهي ، جل وعالالذي ليس بعده شيء

، وال يبقى إليه، ونهاية كل ذي نهس تكون باملوت، فكل اخللق سيموتون
احلور والولدان  ، إال من استثناه اهلل تعاىل مما يف اجلنة منمنهم أحد

                                                 

 .88القصص:  (1)
 .34األنبياء:  (2)
 .185آل عمران:  (3)
 .35األنبياء:  (4)
 .57العنكبوت:  (5)
رقم:  چ ہ  ہ  ھ  چ البطاري يف التوحيد، باب قول اهلل تعاىل: أخرجه  (6)
( يف الذكر والدعاء، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر 2717) :، ومسلم رقم(7383)

 .ما مل يعمل
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روح وهو يف اجلنة من مجلة نعيمها، فاملوت مل املطلدين وحنوهم مما له 
 ، ومبا أن املوت هوعامل اآلخر و بوابة الولوج له، فاملوت يكتب عليهم

النهاية فالواجب على العاقل احلصيف أن يكون على أمت االستعداد له، 
وذلك بالقيا  مبا أمره اهلل تعاىل وباالنتهاء عما نهاه اهلل تعلى عنه، 
وباالستكثار من النوافل والتعبدات اليت حيبها اهلل تعاىل، وأن يبادر بالتوبة 

لق حقوقهم، وأن الصادقة النصوح املستجمعة  لشروطها، وأن يرد إىل اخل
، فإن على العبد العاقل أنه إن على أمت االستعداد من كل النواحييكون 

، وعليه أن يأخذ من ، وإذا أمسى فال ينتظر الصباحأصبح فال ينتظر املساء
ومن حياته ملوته، وأن يغتنم اللحظات قبل فوات األوان،  ،صحته ملرضه

و  موتك، فكن على أمت فإن املوت يأتيك على حني غر ، وال تدري عن ي
، فاملوت كأس (1)چی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ چ: االستعداد له، يقول تعاىل
، ودقائق وحلظات ، وإمنا هذه الدنيا آجال معلومةسيشربه اجلميع وال بد

، فإذا جاء أجل العبد فإنه ال يستأخر ساعة وال يستقد ، فاهلل اهلل منقضية
نيا بشهواتها وقضها وقضيضها، ك الدباالستعداد ليو  الرحيل، وال تلهين

لق ، ومل خيفإنها عن قريب زائلة، فإنها دار ممر ال مقر، ودار عبور ال حبور
وإياك أن تغرك صحتك،  اهلل تعاىل فيها اخللق للبقاء، وإمنا خلقهم للهناء،

فإن  املوت قد أخذ األصحاء، وأخذ األجنة يف األرحا ، وأخذ كل أحد، 
ت القضية يف عمو  املوت على اجلماعات، وليس ومهرق، فإنه هاد  اللذات

ملوت بوابة ملا بعده من نهس منهوسة، وإمنا العرب  مبا بعده، فإن ا كل
واتق اهلل تعاىل يف عمرك العظيمة، فانظر من أي الهريقني أنت، األهوال 

                                                 

 .34لقمان:  (1)
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نك ، فإكون سببا لنيل مرضا  ربك جل وعالفاعمرها مبا ي وأوقاتك
، ، وال تغرنك املناصب والقو  والشهواتالسعداءبرمحته تصل إىل منازل 

، إمنا الواحد منا فيها كراكب فإنها كظل زائل، بل الدنيا على طول أيامها
 ،استظل وحت ظل شجر  ثم تركها وذهب، مهما طالت فيها األعمال

وأكلنا ما لذ وطاب  ،وسكنا القصور املشمطرات ،وركبنا املراكب الهارهة
ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  چ: ، قال تعاىلفإن النهاية هي املوت

وكل شيء تهر منه فإنه يلحقك ويتبعك إال املوت، فإنك مهما ، (1)چې
ۉ  ۉ      ې  ې  ې  ې  چ: فررت منه فإنه مالقيك، كما قال تعاىل

فاملوت هو نهاية الدنيا وقيامة القيامة بالنسبة ملن ، (2)چى  ى
امت قيامته، فالواجب املبادر  بالتوبة قبل مات، فإن املتقرر أن مات فقد ق

والعود  إىل اهلل تعاىل يف قوافل العائدين إليه قبل الهوات، قبل أن  ،الهوات
، (3)چی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب          خب  مبچ: تقول نهس

 :فيقال لك، (4)چے   ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  چ: وقبل أن تقول
فإن العمر كله ، (5)چۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ    ې  ۋۆ  ۈ             ۈ  ٴۇ  ۆۇچ 

 :زمن صاحل للتوبة إال إن حلت بك سكرات املوت، كما قال تعاىل

                                                 

 .78النساء:  (1)
 .8اجلمعة: (2)
 .56الزمر:  (3)
 .100-99املؤمنون:  (4)
 .100املؤمنون:  (5)
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ک  ک  گ      گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      چ

ۀ  ۀ  ہ  ہ     ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

 ،(2)(ما مل يغرغر إن اهلل تعاىل يقبل توبة العبد×: )وقال النيب ، (1)چہ
ڳ  ڱ  چ : ، كما قال تعاىلواملوت مصيبة من مصائب الدنيا

مين املوت ومبا أنها مصيبة فاحلق أنه ال جيوز للعبد أن يتمناه، فت، (3)چڱ
ال يتمنني أحدكم املوت لضر نزل ) :، فهي احلديثأمر من األمور احملرمة

 كانت احليا  خريا لي،به، فإن كان ال بد متمنيا فليقل: اللهم أحيين ما 
متهق عليه من حديث أنس بن مالك  .(4) (وتوفين ما كانت الوفا  خريا لي

رضي اهلل تعاىل عنه، إال يف حال اخلوف الهتنة على الدين فال حرج، كما 
وكما يف  .(5) (وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضين إليك غري مهتون) :يف حديث

                                                 

 .18النساء:  (1)
باب التوبة مهتوح قبل الغرغر ، وأمحد يف  ( يف الدعوات،3531) :رقمرواه الرتمذي،  (2)

 :، وأبو نعيم يف احللية(4/257) :(، واحلاكم يف املستدرك6408)و ،(6160) :املسند رقم
 .(8857) :الطربي رقم، و(4253) :رقم ه، وابن ماج(5/19)
 .(هذا حديث حسن غريب)ل الرتمذي: قا
 .106املائد :  (3)
ويف الدعوات، (، 5671رقم: )بطاري يف املرضى، باب متين املريض املوت، أخرجه ال (4)

( يف الذكر والدعاء، باب 2680) :ومسلم رقم(، 6351رقم: )باب الدعاء باملوت واحليا ، 
( يف اجلنائز، باب يف النهي عن متين املوت، وأبو 971) :كراهة متين املوت، والرتمذي رقم

 . اجلنائز، باب كراهية متين املوت( يف3109)و ،(3108) :داود رقم
( يف التهسري، باب ومن سور  )ص(، وأمحد يف 3232)و ،(3231) :رقم رواه الرتمذي (5)

 (.1/368) :املسند
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، فت من قومها أن يهتنوها يف دينهاخا متين مريم رضي اهلل تعاىل عنها ملا
واهلل تعاىل هو ، (1)چى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئچ :فقالت

، فمن حلت ساعته فإن املالئكة ال تهرط يف قبض روحه، القاهر فوق عباده
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڤٹ  ڤ    ڤ  ڤچ: كما قال تعلى

املبارك أن فاهلل اهلل أيها األخ املوفق ، (2)چڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ
وأمت  ،ال تأتيك رسل اهلل تعاىل لقبض روحك إال على أمت األحوال

االستعداد، واتهق أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل أن امللك املوكل بقبض 
األرواح هو ملك املوت، وال تصح تسميته بعزرائيل، فإن هذا ال أصل له 

عتمد  عند أهل إال يف بعض األخبار اإلسرائيلية، وأما األخبار الصحيحة امل
: العلم فإنه ال تصح هذه التسمية، وإمنا مساه القرآن ملك املوت، قال تعاىل

ومهما فر ، (3)چی  ی    ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  چ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ :العبد من املوت فإنه ال ينهعه الهرار منه، قال تعاىل

العلم على  واتهق أهل، (4)چپ  پ   پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ      ٺ
، ولكن انتبه ملا قلت: قلت بح يو  القيامة بني اجلنة والنارأن املوت سيذ

هنا: املوت هو الذي سيذبح ال ملك املوت، فإن املوت ليس هو ملك 
موت بعد أن يدخل املوت فانتبه هلذا، فالذي سيذبح هو املوت نهسه، فال 

                                                 

 .23مريم:  (1)
 .61األنعا :  (2)
 .11السجد :  (3)
 .16األحزاب:  (4)
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 سعيدحديث أبي ، كما هو ثابت يف أهل اجلنة اجلنة، وأهل النار النار
 كهيَئِة باملوت ُيْؤَتى) اهلل رسوُل قال): قال - عنه اهلل رضي - اخلدري

 هل: هلم فيقول وينظرون، فَيشرئبُّون اجلنة أهَل يا: مناد فينادي أمَلح، كْبش
 يا: ُمناد ينادي ثم رآه، قد وكلُّهم املوت، هذا نعم،: فيقولون هذا؟ تعرفون

 نعم: فيقولون هذا؟ تعرفون هل هلم فيقول وينظرون، فيشرئبُّون النَّار، أهل
 اجلنة أهَل يا: يقول ثم والنَّار، اجلنَّة بني فيْذَبُح رآه قد وكلُّهم املوت، هذا

ٱ  ٻ  چ :قرأ ثم موت، فال خلود النار أهل ويا موت، فال خلود

 .(2) (الدنيا إىل بيده وأشار، (1)چٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   
: ، وإن أعظم الزاد ليو  املعاد هو التقوىالرحيل فاهلل اهلل باالستعداد ليو 

ال يقبض ، فنسأل اهلل تعاىل أن (3)چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ 
 أرواحنا إال وهو راض عنا.

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ: فإن قلت: فما معنى قول اهلل تعاىل 

 فما املراد باملوتتني هنا؟  (4)چڎ
خري ما فسر به القرآن  العلم رمحهم اهلل تعاىل أن إن املتقرر عند أهل :فأقول

ٴۇ  چ: ، وتهسري هذه اآلية هو بعينه املراد بقوله تعاىلهو القرآن

                                                 

 .39 مريم: (1)
، رقم: چٱ  ٻ  ٻچالبطاري يف تهسري سور  مريم، باب قوله تعاىل: أخرجه  (2)
( يف اجلنة، باب النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها 2849) :ومسلم رقم (،4730)

 ( يف اجلنة، باب ما جاء يف خلود أهل اجلنة وأهل النار.2561) :الضعهاء، والرتمذي رقم
 .197البقر :  (3)
 .11غافر:  (4)
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ې  ې  ې  ې  ى  ى     ۉۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

 چائ
فاملوتة األوىل وقت كانوا يف أصالب آبائهم، واملوتة الثانية ، (1)

األوىل هي احليا  بعد املوتة هي املوتة اليت ال بد لكل أحد منها، واحليا  
األوىل، وهي بنهخ الروح يف اجلنني وهو يف بطن أمه، فتلك هي احليا  

ها يبعثه اهلل تعاىل يو  القيامة، فتلك ، وبعد، ثم يكون املوتة الثانيةاألوىل
 كانوا) :، فهما موتتان وحياتان، قال قتاد  رمحه اهلل تعاىلهي احليا  الثانية

 بد ال اليت املوتة أماتهم ثم الدنيا، يف اهلل فأحياهم آبائهم، أصالب يف أمواتا
 .(2) (وموتتان حياتان فهما القيامة، يو  للبعث أحياهم ثم منها،

 :قلت: وهذا أصح قولي أهل التهسري يف هذه اآلية، واهلل أعلم، وملقصود 
هو أن املوت حقيقة ال بد من االهتما  بها وتذكرها دائما، فإن املوت ما 

أكثروا ذكر هاد  اللذات، ) ×:ذكر يف كثري إال قلله، يقول النيب 
فإن تذكره دائما من أعظم األسباب الباعثة على العمل له،  .(3)(املوت

وفق فنسأل اهلل تعاىل أن تأتينا منيتنا وحنن على عمل صاحل، واهلل امل
 واهلادي.

 

                                                 

 .28البقر :  (1)
 .(8/268) :تهسري الثعليب، و(1/420) :تهسري الطربيانظر  (2)
، كتاب ابن ماجه، و(27) :( يف صهة القيامة، باب رقم2462) :الرتمذي رقمرواه  (3)

 :املعجم األوسطوالطرباني يف  (، 4258الزهد، باب ذكر املوت واالستعداد، رقم: )
 (.691) :، رقم(1/213)

 .)صحيح(قال األلباني: 
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 القاعدة التاسعة والستون 

 سؤال القرب وعذابه ونعيمه حق( )

د تواترت األدلة على ، وقكذا نطق الدليل من الكتاب والسنة، هنعم أقول:
، وهي من مجلة األصول العقدية عند أهل السنة واجلماعة هذه القاعد 

: آل فرعون رمحهم اهلل تعاىل، والدليل عليها من القرآن قوله تعاىل عن
، أي ، وهذا يراد به عذابهم يف القرب(1)چں   ں  ڻ  ڻ  ڻچ

ۀ  چ : ، قال تعاىلاآلخر  بعد القيا  فإنهم يف النار يف دار الربزخ، وأما يف

وكل آية فيها أن املالئكة ، (2)چۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ
 ه الكهار وأدبارهم عند قبض الروح، وأنها تنزعها نزعا شديدا تضرب وجو

ے   چ : ، قال تعاىلمن األدلة الدالة على عذاب القربفتغرق يف نزعها، هو 

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ڭۓ  ۓ     ڭ  ڭ    ڭ

وهذا ، (3)چٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې
، (4)چڻ  ڻچ : ، وقال تعاىلضرب والتوبيخ يكون يف دار الربزخال

 .من شد  النز، هار فتغرق يف نوعهاوهي املالئكة تنز، أرواح الك
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      چ: ومن األدلة عليه من القرآن قوله تعاىل 

ڇ  ڇ    ڇچ  چ   چڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ

                                                 

 .46غافر:  (1)
 .46غافر:  (2)
 .51-50األنهال:  (3)
 .1والنازعات:  (4)
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فقد توعدهم اهلل تعاىل بالعذاب ثالث ، (1)چڇ   ڍ  ڍ       ڌ   ڌ    
مرات، أما املر  األوىل فهي العذاب واألمل الذي يصيبهم يف هذه الدنيا من 

العذاب يف  ، وأما املر  الثانية فهوواملهانة واألسر وخوف الهضيحةالذل 
ڇ  چ: بقوله تعاىل ، وهاتان املرتبتان هما املرادالقبور يف دار الربزخ

، وأما العذاب الثالث أي العذاب يف الدنيا، والعذاب يف الربزخ چڇ
وهو عذاب  چڇ   ڍ  ڍ       ڌ   ڌچ: فهو املذكور يف قوله تعاىل

ومن  الدالة على عذاب القرب من القرآن،، فهذا من أصرح األدلة النار
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ :األدلة القرآنية عليه كذلك قوله تعاىل

چ   ڇ  ڇ    چڃ  چ  چ  ڃڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ

فقد ثبت يف الصحيحني من حديث الرباء بن عازب رضي اهلل ، (2)چڇ
، يقال عذاب القرب نزلت يف) :قال يف هذه اآلية ×تعاىل عنهما أن النيب 

يف عذاب القرب  فهي .(3)(×له: من ربك؟ فيقول: ربي اهلل، ونبيي حممد 
 .×بنص رسول اهلل 

                                                 

 .101التوبة:  (1)
 .27إبراهيم:  (2)
ويف تهسري (، 1369رقم: ) اجلنائز، باب ما جاء يف عذاب القرب، يفالبطاري أخرجه  (3)

 :ومسلم رقم(، 4699رقم: )، چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ :سور  إبراهيم، باب
( 3119) :( يف صهة اجلنة، باب عرض مقعد امليت من اجلنة أو النار، والرتمذي رقم2871)

( يف السنة، باب 4750) :يف التهسري، باب ومن سور  إبراهيم عليه السال ، وأبو داود رقم
باب عذاب القرب، وأخرجه  يف اجلنائز، (،6/101) :املسألة يف القرب وعذاب القرب، والنسائي

 ( يف الزهد، باب ذكر القرب والبلى.4269) :رقم هابن ماج
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ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ: َتَعاَلىومن األدلة عليه من القرآن قوله  

: يقول كان عباس ابن أن): اهلل رمحه قتاد  قال، (1)چىئ   ىئ   ی  ی
 .(2)چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئچ :اهلل كتاب يف القرب عذاب لتجدون إنكم

ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  چ: ومنها قوله تعاىل

الضنك  : ــ عنه اهلل رضي - اخلدري سعيد أبو قال، (3)چی      ی
  .(4)القرب عذاب

 أبو قال، (5)چۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ    ېچ: قوله تعاىل :ومن األدلة كذلك
 . (6)أمامهم يعين چۋ  ۅ    ۅ چ: تعاىل قوله يف وغريه، صاحل
 . (7)واآلخر  الدنيا مابني احلاجز، الربزخ: اهلل رمحه جماهد وقال
 مع ليسوا واآلخر ، الدنيا بني ما الربزخ: اهلل رمحه كعب بن حممد وقال
 .(8)بأعماهلم جيازون اآلخر  أهل مع وال ويشربون، يأكلون الدنيا أهل
 يف هم وال الدنيا، يف هم ال املقابر، الربزخ: اهلل رمحه صطر أبو وقال

 . (1)يبعثون يو  إىل مقيمون فهم اآلخر ،

                                                 

 .47والطور:  (1)
 .(22/487) :تهسري الطربيانظر  (2)
 .124طه:  (3)
 .(18/393) :تهسري الطربيانظر  (4)
 .100املؤمنون:  (5)
 .(5/494) :تهسري ابن كثري، و(3/298) :التهسري الوسيط للواحديانظر  (6)
 .488: ـتهسري جماهد ص (7)
 .(5/494) :تهسري ابن كثريانظر  (8)
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 الظلمة، من احملتضرين هلؤالء تهديد چۋ  ۅ    ۅچ :تعاىل قوله ويف
 عائشة، ومن أدلة السنة على ما قررته هذه القاعد  حديث  الربزخ بعذاب

 فقالت القرب، عذاب فذكرت عليها، دخلت يهوديَّة أن) :-عنها اهلل رضي-
 عن × اهلل رسوَل فسألُت: عائشُة قالت القرب، عذاب من اهلل أعاذِك: هلا

 اهلل رسوَل رأيُت فما: قالت ،(حّق القرب عذاُب نعم،): فقال القرب؟ عذاب
 . (2)(القرب عذاب من تعّوذ إال صال  َصلى بعُد ×

 َمرَّ): قال -عنهما اهلل رضي- عباس بن اهلل عبدومن األدلة عليه: حديث 
 يف يعذَّبان وما ، ليعذَّبان إنَّهما أما): فقال قربين، على × اهلل رسوُل

 فكان: اآلخر وأما بالنميمة، ميشي فكان: أحدهما أمَّا بلى،): قال ثم ،(كبري
 على غرس ثم باثنني، فَشقَّه َرْطب، َبعِسيب فدعا: قال ،(بوله من يسترت ال

 مل ما عنهما ُيطهَّف أن لعله: قال قم واحدا، هذا وعلى واحدا، هذا
 .(3)(َيْيَبَسا

                                                                                                                        

 .(6/115) :الدر املنثور يف التهسري باملأثور، و(5/494) :تهسري ابن كثريانظر  (1)
، كتاب الدعوات، باب التعوذ من عذاب القرب، رقم: صحيح البطاريأخرجه  (2)
 ،باب استحباب التعوذ من عذاب القرب ،مسلم يف املساجد ومواضع الصال (، و6366)

 (.586) :رقم
(، 216رقم: )البطاري يف الوضوء، باب من الكبائر أن ال يسترت من بوله، صحيح  (3)

رقم: ويف اجلنائز، باب اجلريد على القرب، (، 218رقم: )وباب ما جاء يف غسل البول، 
رقم: وباب النميمة من الكبائر، (، 6052رقم: )ويف األدب، باب الغيبة، (، 1361)
( يف الطهار ، باب الدليل على جناسة البول ووجوب 292) :ومسلم رقم(، 6055)

 .االسترباء منه
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 اهلل رسوَل أنَّ) -عنهما اهلل رضي- عمر بن اهلل عبدحديث  :ومن األدلة 
 كان إْن والَعِشيِّ، بالَغدا  َمْقَعُده عليه ُعِرَض مات إذا أحَدكم إنَّ): قال ×
 النار، أهِل فمن الناِر أهِل ِمْن كان وإن اجلنِة، أهِل فمن اجلنِة أهل من

 أبا إال اجلماعة أخرجه .(القيامة يو  اهلل يبَعَثَك حتى مقُعدك هذا: فيقال
 .(1)داود

 -عنهما اهلل رضي- بكر أبي بنت أمساءومن األدلة كذلك: حديث  
 فلما املرُء، فها يهنت اليت القرب فتنة فذكر خطيبا، × اهلل رسوُل قا ): قالت
  .(2)هكذا البطاري أخرجه .(َضجَّة املسلمون ضّج ذلك ذكر

 بينا): قال - عنه اهلل رضي - ثابت بن زيد: حديث ومن األدلة كذلك
 به، حاَدْت إذ معه، وحنن له، بغلة على النَّجار لبين حائط يف × اهلل رسوُل
 هذه أصحاب يعِرُف ْنم): فقال مخسة، أو ستة، ْأقُبر وإذا ُتْلِقيه، فكادت
 إنَّ): فقال الشرك، يف: قال ؟(ماتوا فمتى): قال أنا،: رجل قال ؟(األقرب
 ُيْسِمَعكم أْن اهلل لدعوُت َتداَفُنوا ال أْن فلوال قبورها، يف ُتْبَتلى األمَة هذه
 تعوَّذوا): فقال بوجهه، علينا أقبل ثم ،(منه أمسُع الذي القرب عذاِب من

 تعوَّذوا): قال القرب، عذاب من باللَّه نعوُذ: قالوا ،(القرب عذاب من باللَّه
 تعوَّذوا): قال النار، عذاب من باللَّه نعوُذ: قالوا ،(النار عذاب من بالّله

                                                 

رقم: البطاري يف اجلنائز، باب امليت يعرض عليه مقعده بالغدا  والعشي، أخرجه  (1)
 :ومسلم رقم(، 3240رقم: )ويف بدء اخللق، باب ما جاء يف صهة اجلنة، (، 1379)
 :املوطأمالك يف جلنة أو النار عليه، و( يف اجلنة، باب عرض مقعد امليت من ا2866)
( يف اجلنائز، باب ما جاء 1072) :يف اجلنائز، باب جامع اجلنائز، والرتمذي رقم (1/239)

 يف اجلنائز، باب وضع اجلريد  على القرب. (2070) ، رقم:يف عذاب القرب، والنسائي
 (.1373رقم: )أخرجه البطاري، كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف عذاب القرب،  (2)
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 ظهر ما الهنت من باللَّه نعوذ: قالوا ،(بطن وما منها ظهر ما الهنت من باللَّه
 من اهلل نعوذ: قالوا ،(الدجال فتنة من باللَّه تعوذوا): قال بطن، وما منها
 .(1) (الدجال فتنة

 :قال - عنه اهلل رضي - األنصاري أيوبحديث أبي  :األدلة كذلكومن 
 يهوُد): فقال صوتا، فسمع الشمس، َغَربت ما بعد × اهلل رسوُل خرج)

 .(2) (قبورها يف ُتَعذَُّب
 رسوَل أنَّ - عنه اهلل رضي - مالك بن أنس: حديث من األدلة كذلكو

 .(3)(القرب عذاب ُيسِمَعكم أن اهلل لدعوُت تداَفُنوا ال أن لوال): قال × اهلل
 مات متى): فقال قرب، من صوتا َسِمَع × النيبَّ أن :النسائي رواية ويف
 تدفنوا ال أن لوال): وقال بذلك، َفُسرَّ اجلاهلية، يف مات: قالوا ؟(هذا

 .(4) (القرب عذاَب ُيْسِمَعكم أن اهلل َلَدَعْوُت

                                                 

( يف صهة اجلنة، باب عرض مقعد امليت من اجلنة أو النار 2867) :رقمأخرجه مسلم، ب (1)
 عليه.

 :ومسلم رقم(، 1375رقم: )البطاري يف اجلنائز، باب التعوذ من عذاب القرب، أخرجه  (2)
، رقم: ( يف صهة اجلنة، باب عرض مقعد من اجلنة أو النار عليه، والنسائي2869)
 يف اجلنائز، باب عذاب القرب.(، 2059)
 تقد  خترجيه. (3)
 (.2058، كتاب اجلنائز، باب عذاب القرب، رقم: )النسائي سنن (4)

 قال األلباني: )صحيح(.
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 أنَّ -عنهما اهلل رضي- عمر بن اهلل عبدحديث  :ومن األدلة كذلك 
 السماء، أبواُب وُفتحْت العرُش، له َتْحرََّك الذي هذا): قال × اهلل رسوَل
 .(1)(عنه ُفِرَج ثم ضمة، ُضمَّ لقد املالئكة، من لهاأ سبعون وشهده

 وسليمان جالسا كنُت: قال دينار بن اهلل عبدحديث  :ومن األدلة كذلك
 هما فإذا ببطنه، مات ُتوفَِّي، رجال أنَّ) :فذكروا ُعْرُفطَة، بن وخالد صَرد بن

 اهلل رسوُل َيُقْل أمل: لآلخر أحُدهما فقال جناَزَته، َشِهدا يكونا أن يشتهيان
 أخرجه. (بلى: اآلخر فقال ؟(َقربه يف يعذَّب مل َبْطُنُه َيْقُتْله َمن): ×

 عرفطة بن خلالد قال ُصرد بَن سليماَن أنَّ) :الرتمذي واختصره .(2)النسائي
 مل بطنه قتله َمْن): يقول × اهلل رسوَل مسعَت أما - لسليمان خالد أو -

  .(3) (نعم: لصاحبه أحُدهما فقال ؟(قربه يف يعذَّب
 × اهلل رسوَل أنَّ - عنه اهلل رضي - مالك بن أنس: ومن األدلة كذلك

 َقْرَ، َلَيْسَمُع إنَّه أصحاُبه، عنه وتوّلى قربه، يف ُوضع إذا العبَد إنَّ): قال
 يف تقوُل كنَت ما: له فيقوالن فُيقعدانه، امللكان، أتاه: انصرفوا إذا ِنَعاهلم،

                                                 

 :والطرباني(، 2055رقم: )يف اجلنائز، باب صهة القرب وضغطته، ، النسائي رواه (1)
 (.109: )عذاب القربإثبات يف ، و(4/28: )، والبيهقي يف الدالئل(5333)
( 3/206) :، واحلاكم(143 – 12/142) :، وابن أبي شيبة(3/433) :وأخرجه ابن سعد 
 .احلاكم، ووافقه الذهيب هصححو

 وقال األلباني: )صحيح(.
 (.2052رقم: ) اجلنائز، باب من قتله بطنه، يف النسائيسنن   (2)

 قال األلباني: )صحيح(.
 .( يف اجلنائز، باب ما جاء يف الشهداء من هم1064الرتمذي رقم ) سنن  (3)

 قال األلباني: )صحيح(.
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 فيقال ورسوُله، اهلل عبد أنَّه أشهُد: فيقول املؤمن، فأمَّا حممد؟ الرجل هذا
: × النيبُّ قال اجلنة، من مقعدا به اهلل أْبَدَلك النار، من مقَعِدك إىل انُظر: له

 إىل رجع ثم - قربه يف له ُيْهَسُح أنَّه لنا وُذِكَر: قتاد  قال ،مجيعا فرياهما
 - واملنافق الكافر وأما: رواية ويف - املنافق أو - الكافر وأما: أنس حديث
 وال َدَريَت، ال: فيقال فيه، الناس يقول ما أقول كنُت أدري، ال: فيقول
 صيحة فيصيح ُأذنيه، بني ضربة حديد من ِبِمْطَرَقة ُيْضَرُب ثم َتَليَت،

 .(1) (الثقلني إال يليه َمْن يسمعها
 اهلل رسوَل أنَّ - عنه اهلل رضي - هرير ومن األدلة كذلك: حديث أبي  

 أزرقان، أسودان ملكان أتاه - أحُدكم: قال أو - امليُت ُقرَب إذا): قال× 
 هذا يف تقوُل كنَت ما: فيقوالن النكري،: ولآلخر املنكر،: ألحدهما يقال

 إال إله ال أْن أشهد ورسوُله، اهلل عبد هو: يقول كان ما فيقول ؟ الرجل
 ثم هذا، تقول أنََّك نعلم ُكنَّا قد: فيقوالن ورسوله، عبده حممدا وأنَّ اهلل،

 َنْم: له يقال ثم فيه، له ُيَنوَُّر ثم سبعني، يف ذراعا سبعون قربه يف له ُيْهسُح
 ال الذي العروس كنومة َنْم: فيقوالن فأخربهم، أهلي إلي أرجع: فيقول
 كان وإن ذلك، مضجعه من اهلل يبعَثه حتى إليه، أهله أحبُّ إال يوقظه
: فيقوالن أدري، ال مثله، فقلت ،قوال يقولون الناَس مسعُت: قال منافقا

 عليه، فتلتئم عليه، الَتئمي: لألرض فيقال ذلك، تقول أنََّك نعلم ُكنَّا قد

                                                 

وباب امليت (، 1374رقم: )البطاري يف اجلنائز، باب ما جاء يف عذاب القرب، أخرجه  (1)
( يف اجلنة، باب عرض مقعد 2870) :ومسلم رقم(، 1338رقم: )يسمع خهق النعال، 

( يف اجلنائز، باب املشي يف النعل بني 3231) :امليت من اجلنة أو النار عليه، وأبو داود رقم
 .(2051، رقم: )يف اجلنائز، باب مسألة الكافرسائي القبور، والن



 

 892 
 

 (.ذلك مضجعه من اهلل يبعَثه حتى معذَّبا فيها يزال فال أضالعه، فتطتلف
 .(1)الرتمذي أخرجه

 العبد إن: )عازب بن الرباء حديث الطويل احلديثكذلك:  ومن األدلة
 كأن مالئكة إليه نزل اآلخر  من وإقبال الدنيا من انقطا، يف كان إذا املؤمن
 حنوط من وحنوط ،اجلنة أكهان من كهن معهم ،الشمس وجوههم على
 - السال  عليه - املوت ملك جييء ثم ،البصر َمدَّ منه جيلسوا حتى ،اجلنة
 اهلل من مغهر  إىل اخرجي الطيبة النهس أيتها: فيقول رأسه عند جيلس حتى

 فيأخذها، ،السقاء يف من القطر  تسيل كما تسيل فتطرج: )قال ،(ورضوان
 ذلك يف فيجعلوها يأخذوها حتى عني طرفة يده يف يدعوها مل أخذها فإذا

 وجه على وجدت مسٍك نهحة كأطيب منها وخيرج احلنوط، وذلك الكهن
 املالئكة من مأٍل على بها يعين - ميرون فال بها فيصعدون: )قال ،(األرض

 بأحسن فالن، بن فالن: فيقولون الطيبة؟ الروح هذه ما: قالوا إال -
 السماء، إىل بها ينتهوا حتى الدنيا يف بها يسمونه كانوا اليت أمسائه

 اليت السماء إىل مقربوها مساٍء كل من فيشيعه ،له فيهتح له فيستهتحون
 كتاب اكتبوا: وجل عز اهلل فيقول ،السابعة السماء إىل بها ينتهي حتى تليها

 ،أعيدهم وفيها ،خلقتهم منها فإني األرض إىل وأعيدوه ،عليني يف عبدي
 ملكان فيأتيه جسده يف روحه فتعاد: )قال ،(أخرى تار  أخرجهم ومنها

 الرجل هذا ما: فيقوالن. اهلل ربي: فيقول ربك؟ من: له فيقوالن فيجلسانه
 عملك؟ وما: له فيقوالن اهلل؟ رسول هو: فيقول فيكم؟ بعث الذي

                                                 

قال: )حسن ( يف اجلنائز، باب ما جاء يف عذاب القرب، و1071) :رقمسنن الرتمذي  (1)
 ريب(.غ
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 أن: السماء من مناٍد فينادي وصدقت، به فآمنت اهلل كتاب قرأت: فيقول
 من فيأتيه: )قال ،(اجلنة إىل باًبا له وافتحوا ،اجلنة من فأفرشوه عبدي صدق
 حسن رجل ويأتيه: ) قال ،(بصره ُمدَّ قربه يف له ويهسح وطيبها روحها
 الوجه فوجهك أنت؟ من: له فيقول الريح، طيب الثياب حسن الوجه
: فيقول الصاحل، عملك أنا يسرك بالذي أبشر: فيقول باخلري، جييء الذي
 إذا الكافر العبد وإن: )قال ،(ومالي أهلي إىل أرجع حتى الساعة أقم رب
 ،الوجوه سود مالئكة إليه نزل اآلخر  من وإقبال الدنيا من انقطا، يف كان

 السال  عليه - املوت ملك جييء ثم البصر َمدَّ منه فيجلسون املسوح معهم
 من سطٍط إىل اخرجي اخلبيثة النهس أيتها: فيقول رأسه عند جيلس حتى -

 السهود ينتز، كما فينتزعها جسده يف روحه فتتهرق: )قال ،(وغضب اهلل
 حتى عني طرفة يده يف يدعوها مل أخذها فإذا فيأخذها، املبلول الصوف من

 وجه على وجدت جيهة ريح كأننت منها وخيرج ،املسوح تلك يف جيعلوها
 إال - املالئكة من مأٍل على يعين - بها ميرون فال بها فيصعدون األرض،

 اليت أمسائه بأقبح فالن بن فالن: فيقولون اخلبيث؟ الروح هذا ما:  قالوا
 له فيستهتح الدنيا، السماء إىل بها ينتهي حتى الدنيا، يف بها يسمونه كانوا
گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ    چ ×: اهلل رسول قرأ ثم ،(له يهتح فال

 سجني يف كتابه اكتبوا: وجل عز اهلل فيقول) ،(1)چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں
پ  پ  پ  ڀ   چ: قرأ ثم ،(طرًحا روحه فتطرح السهلى األرض يف

                                                 

 .40األعراف:  (1)
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 فتعاد، (1)چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
 هاه: فيقول ربك؟ من: له فيقوالن فيجلسانه ملكان ويأتيه جسده يف روحه

 ال هاه هاه: فيقول فيكم؟ بعث الذي الرجل هذا ما: فيقوالن. أدري ال هاه
 وافتحوا النار، من فأفرشوه عبدي كذب أن السماء من مناٍد فينادي أدري،

 ختتلف حتى قربه عليه ويضيق ،ومسومها حرها من فيأتيه النار، إىل باًبا له
: فيقول الريح مننت ،الثياب قبيح ،الوجه قبيح رجل ويأتيه أضالعه، فيه

 أنت ومن: فيقول توعد، كنت الذي يومك هذا يسوؤك بالذي أبشر
 رب: فيقول اخلبيث، عملك أنا: فيقول بالشر؟ جييء الذي الوجه فوجهك

 .(2) (الساعة تقم ال
وقد اتهقت كلمة أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعلى على إثبات سؤال 

من جحد وكذب وأنكر هذا  ونعيمه وعذابه، وحكموا بالكهر على ،القرب

                                                 

 .31احلج:  (1)
 :، رقم(499/ 30) :أمحد(، و12059) :، رقم(3/54) يف املصنف: ابن أبي شيبة رواه (2)
 :، واملروزي يف زوائده على الزهد البن املبارك(339) :وهناد يف الزهد (18534)
والطربي يف ، (4753) :، وأبو داود29ـ: (، والدارمي يف الرد على اجلهمية ص1219)

، 119ـ: ، وابن خزمية يف التوحيد ص(721) :، ويف تهذيب اآلثار(20764) :التهسري
، واحلاكم يف (1064) :، وابن منده يف اإلميان370و 370-367: واآلجري يف الشريعة ص

(، والبيهقي يف إثبات 2140) :، والاللكائي يف أصول االعتقاد(38-1/37) :املستدرك
 .(395) :، ويف شعب اإلميان(44-21) :عذاب القرب

إسناده صحيح، رجاله رجال ) (:30/503) :سند أمحدقال شعيب األرنؤوط يف وحقيقه مل
 .(الصحيح
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، وعلى ذلك مجل من مكذب للقرآن وملا تواتر من أدلة السنة ه، ألناألمر
 :املسائل

 : هل عذاب القرب على الروح أ  اجلسد؟املسألة األوىل
واجلواب: اختلف أهل القبلة يف هذه املسألة، والقول احلق فيها هو ما  

، ، وثبت أحياءهمجرى عليه أهل السنة واجلماعة رحم اهلل تعاىل أمواتهم
ذاب على الروح واجلسد مجيعا، فكالهما يناهلما العذاب، وهو أن الع

فاجلسد ينعم ويعذب والروح كذلك، وهذه املسألة متهق عليها بني أهل 
 :رمحه اهلل قال شيخ اإلسال  ابن تيمية تعاىل،السنة واجلماعة رمحهم اهلل 

أو النعيم حيصل لروح امليت ومذهب سلف األمة وأئمتها أن العذاب )
الروح تبقى بعد مهارقة البدن منعمة أو معذبة، وأيضا تتصل  ، وأنوبدنه

اإلميان  عليناف .(1)(بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب
  تعاىل به. والتصديق مبا أخرب اهلل

وقد سئل شيخ اإلسال  عن هذه املسألة، وحنن نذكر لهظ ) :وقال ابن القيم
النهس والبدن مجيعًا باتهاق أهل  بل العذاب والنعيم على) جوابه فقال:

وتنعم وتعذب  ،السنة واجلماعة، ُتنعَّم النهس وتعذب منهرد  عن البدن
فيكون النعيم والعذاب عليها يف هذه  ،متصلة بالبدن، والبدن متصل بها

 مذهب سلف ...كما تكون على الروح منهرد  عن البدن ،احلال جمتمعني
كون يف نعيم أو عذاب، وأن ذلك حيصل األمة وأئمتها أن امليت إذا مات ي

لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مهارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها 
تتصل بالبدن أحيانًا وحيصل له معها النعيم أو العذاب، ثم إذا كان يو  

                                                 

 .(5/364) :الهتاوى الكربى البن تيمية (1)
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القيامة الكربى أعيدت األرواح إىل األجساد وقاموا من قبورهم لرب 
  .(1) (هق عليه بني املسلمني واليهود والنصارىومعاد األبدان مت ،العاملني

 : هل عذاب القرب دائم أ  منقطع؟املسألة الثانية
واجلواب: اتهق أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل من أهل السنة واجلماعة  

رمحهم اهلل تعاىل على أنه دائم على من ليس معه أصل اإلسال ، وهم 
، ، واملنافقون النهاق األكربواملشركون الشرك األكرب ،الكهار الكهر األكرب

، كما قال ربنا وال ينقطع العذاب عنهم أبدا ،يعذبون يف قبورهمفهؤالء 
ں   ں  ڻ  ڻ  چ: تبارك وتعاىل يف فرعون وآل فرعون

وظاهر هذا أن هذا هو حاهلم دائما وأبدا حتى تقو  الساعة، ، (2)چڻ
بالنسبة ملن أراد اهلل تعاىل تعذيبه من أهل نعوذ باهلل من اخلذالن، وأما 

اإلميان ممن معه بعض الكبائر ومل يرد اهلل تعاىل أن يهغرها له، فهنا يعذب يف 
، وانقطاعه إما بالشهاعة، كما به قد ينقطع إذا أراد اهلل تعاىلقربه، ولكن عذا

، (3)(لعله أن خيهف عنهما ما مل ييبسا) ×:يف قصة صاحيب القربين يف قوله 
وهذا التطهيف إمنا هو بالشهاعة، وإما أن يكون التطهيف وانقطا، العذاب 
بسبب عمل صاحل خلهه امليت، وإما أن يكون بسبب دعاء أحد املؤمنني له 

  يف حق واستجاب اهلل له، وإما النتهاء أثر الذنب، املهم أننا ال جنز
عذاب القرب إذا إنه قد ينقطع عنهم  :، وإمنا نقولأصحاب الكبائر باالنقطا،

 .شاء اهلل تعاىل ذلك
                                                 

  .(4/284) البن تيمية: جممو، الهتاوى، و51: ـص البن القيم الروح (1)
 .46غافر:  (2)
 تقد  خترجيه. (3)
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نقطع فاخلالصة أن عذاب القرب دائم على من ليس معه أصل اإلميان، وم 
، قال معه أصل اإلميان من أهل الكبائر من بأمر اهلل تعاىل ومشيئته عن

املسألة الرابعة عشر : وهي قوله: هل ) :اإلما  ابن القيم رمحه اهلل تعاىل
  :منقطع؟ جوابها: أنه نوعانعذاب القرب دائم أو 

نو، دائم سوى ما ورد يف بعض األحاديث أنه خيهف عنهم ما بني  -
. (1)چۇئ  وئوئى  ائ  ائ  ەئ  ەئچالنهطتني، فإذا قاموا من قبورهم، قالوا: 

ويدل  ،چں   ں  ڻ  ڻ  ڻچويدل على دوامه قوله تعاىل: 
 ×عليه أيضًا ما تقد  يف حديث مسر  الذي رواه البطاري يف رؤيا النيب 

، ويف حديث ابن عباس يف قصة (2)فهو يهعل به ذلك إىل يو  القيامةوفيه: 
، فجعل التطهيف مقيدًا (3)(لعله خيهف عنهما ما مل تيبسا) :اجلريدتني

عن أبي هرير : برطوبتهما فقط، ويف حديث الربيع بن أنس عن أبي العالية 
كما  ثم أتي على قو  ترضخ رؤوسهم بالصطر كلما رضطت عادت)

ويف الصحيح يف قصة  ،وقد تقد  .(4)(ال يهرت عنهم من ذلك شيءو كانت
الذي لبس بردين وجعل ميشي يتبطرت فطسف اهلل به األرض فهو يتجلجل 

ثم يهتح ويف حديث الرباء بن عازب يف قصة الكافر  .(5)فيها إىل يو  القيامة
له باب إىل النار فينظر إىل مقعده فيها حتى تقو  الساعة. رواه اإلما  

                                                 

 . 52يس:  (1)
 (.1386، كتاب اجلنائز،  باب ما قيل يف أوالد املشركني، رقم: )صحيح البطاري (2)
 تقد  خترجيه. (3)
 .ومل أقف عليه بهذا اللهظ يف سواه(، 9518) :، رقم(17/5) :البزاررواه  (4)
 (.3485، كتاب أحاديث األنبياء، باب حديث الغار، رقم: )البطاري أ خرجه (5)
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ويف بعض طرقه: ثم خيرق له خرقًا إىل النار فيأتيه من غمها  ،(1)أمحد
 .(2)ودخانها إىل يو  القيامة

إىل مد  ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصا  الذين خهت  النو، الثاني -
جرائمهم فيعذب حبسب جرمه، ثم خيهف عنه كما يعذب يف النار مد  ثم 
يزول عنه العذاب، وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء، أو صدقة، أو استغهار، 
أو ثواب حج، أو قراء  تصل إليه من بعض أقاربه أو غريهم، وهذا كما 

ملعذب يف الدنيا فيطلص من العذاب بشهاعته، لكن هذه يشهع الشافع يف ا
شهاعة قد ال تكون بإذن املشهو، عنده، واهلل سبحانه وتعاىل ال يتقد  أحد 
بالشهاعة بني يديه إال من بعد إذنه فهو الذي يأذن للشافع أن يشهع إذا أراد 

: نهأن يرحم املشهو، له، وال تغرت بغري هذا فإنه شرك وباطل يتعاىل اهلل ع
 ،(4)چڃ  چ  چ  چ  چ  چ ،(3)چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅچ
ڳ  ڱ    ڳگ  گ  ڳ  ڳچ،(5)چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ

 .(7) (6)(چڱ   ڱ

                                                 

 خترجيه.تقد   (1)
 مل أقف على هذا اللهظ. (2)
 .255البقر :  (3)
 .28األنبياء:  (4)
 .23سبأ:  (5)
 .44الزمر:  (6)
 .89: ـص البن القيم الروح (7)
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وهل يدو  عذاب القرب أو ) :قال اإلما  ابن أبي العز احلنهي رمحه اهلل تعاىل
ں   چينقطع؟ جوابه أنه نوعان: منه ما هو دائم، كما قال اهلل تعاىل: 

ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ    ڻڻ  ڻ  ڻ  ں

. وكذلك يف حديث ابن عازب يف قصة الكافر... ثم يهتح له (1)چھ
 .(2)باب إىل النار فينظر إىل مقعده فيها حتى تقو  الساعة. رواه أمحد

والنو، الثاني: يستمر مد  ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصا  الذين 
  .(3)(عنه خهت جرائمهم، فيعذب حبسب جرمه ثم خيهف

 واهلل املوفق واهلادي .
 فقط، أو القرب ونعيمه وعذابه خمصوص مبن قرب: هل سؤال املسألة الثالثة

 هو عا  لكل من مات؟ 
واجلواب: احلق احلقيق عند أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل هو أن 
سؤال القرب ونعيمه وعذابه عا  لكل من مات، وال خيص من دفن، بل ما 

دفن أ  ال، ما كان، سواء عليه من السؤال والنعيم والعذاب سيأتيه حيثقدر 
أو سهته الريح، أو كان احرتق ومل يبق منه شيء، فكل  ،أو أكلته السبا،

والعذاب، وقدر  اهلل  ،والنعيم ،هؤالء سيأتيهم ما كتب عليهم من السؤال
 يف تعاىل أعظم من ذلك، فإن اهلل تعاىل ال يعجزه شيء يف األرض وال

السماء، ويؤيد هذا ما رواه البطاري ومسلم رمحهما اهلل تعاىل من حديث 
 مل رجل قال) ×:أبي هرير  رضي اهلل تعاىل عنها قال: قال رسول اهلل 

                                                 

 .46غافر:  (1)
 تقد  خترجيه. (2)
 .397: ـصألبي العز شرح الطحاوية  (3)
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 وِنْصَهُه الربِّ، يف نصهه اْذُروا ثم َفحرُِّقوه، مات إذا: ألهله َقطُّ حسنة يعمل
 من أحدا ُيَعذُِّبُه ال عذابا لُيعذِّبنَّه هعلي اهلل َقَدَر لِئْن فوالّله، البحِر، يف

 فيه،ا م فجمع الَبرَّ اهلل فأمر أمرهم، ما فعلوا الرجل مات فلما العاملني،
 يا خشيتك من: قال هذا؟ فعلَت ِلَم: قال ثم فيه، ما فجمع البحر وأمر
 .(1) (قال: فغهر اهلل تعاىل له  أعلم، وأنت ربِّ،

ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القرب ) :اهلل تعاىلقال اإلما  ابن القيم رمحه 
 قرب منه نصيبه ناله للعذاب مستحق وهو ماتفكل من  ،هو عذاب الربزخ

 ،اهلواء يف ونسف رمادا صار حتى أحرق أو ،السبا، أكلته فلو ،يقرب مل أو
 يصل ما العذاب من وبدنه روحه إىل وصل البحر يف غرق أو ،صلب أو
 .(2) (القرب إىل
 القرب عذاب أن يعلم أن ينبغي أنه التاسع األمر) :وقال رمحه اهلل تعاىل 

 :تعاىل قال واآلخر  الدنيا بني ما وهو ،ونعيمه الربزخ لعذاب اسم ونعيمه
 چۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ    ې  چ

 على فيه أهله يشرف الربزخ وهذا، (3)
 نار حهر  أو ،روضة وأنه ،ونعيمه القرب عذاب يومس ،واآلخر  الدنيا

 له والطيور السبا، وأكيل والغرق واحلرق فاملصلوب ،اخللق غالب باعتبار
 أسباب تنوعت وإن أعماله تقتضيه الذي قسطه ونعيمه الربزخ عذاب من

 جسده حرق إذا نهأ األوائل بعض ظن فقد ،وكيهياتهما والعذاب النعيم

                                                 

رقم:  ،چ ېئۈئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئچ : البطاري يف التوحيد، باب قول اهلل تعاىلأخرجه  (1)
 .( يف التوبة، باب يف سعة رمحة اهلل تعاىل وأنها سبقت غضبه2756) :، ومسلم رقم(7506)
 .58: ـالروح ص (2)
 .100املؤمنون:  (3)
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 شديد يو  يف الرب يف وبعضه البحر يف بعضه يوذر رمادا وصار بالنار
 البحر اهلل فأمر ذلك به يهعلوا أن بنيه فأوصى ،ذلك من ينجو أنه الريح
 يدي بني قائم هو فإذا قم :قال ثم ،فيه ما فجمع الرب وأمر ،فيه ما فجمع

 فما ،أعلم وأنت رب يا خشيتك :فقال ،فعلت ما على محلك ما فسأله اهلل
 صارت اليت األجزاء هلذه ونعيمه الربزخ عذاب يهت فلم رمحه أن تالفاه

 الرياح مهاب يف األشجار رؤوس على امليت علق لو حتى ،احلال هذه يف
 الصاحل الرجل دفن ولو ،ونصيبه حظه الربزخ عذاب من جسده ألصاب

 ،وحظه نصيبه وروحه الربزخ نعيم من جسده ألصاب النار من أتون يف
 ،ومسوما نارا ذلك على واهلواء ،وسالما بردا هذا على النار اهلل فيجعل
 ،يشاء كيف يصرفها وخالقها وفاطرها لربها منقاد  ومواده العامل فعناصر

 منقاد  مذللة مشيئته و،ط هي بل ،أراده شيء منها عليه ييستعص وال
 .(1) (ربوبيته وأنكر به وكهر العاملني رب جحد فقد هذا أنكر ومن ،لقدرته

 واهلل املوفق واهلادي .
: اعلم وفقك اهلل تعاىل أن اهلل تعاىل إن عذب أحدا من أهل املسألة الرابعة

ن هذا التعذيب من مجلة ما يكهر اهلل تعاىل به عنه، أاإلميان بسبب الكبري  
فعذاب القرب كهار  ألهل اإلميان، وأما عذاب أهل الكهر يف قبورهم فإنه 

، ذلكمن باب زياد  العذاب عليه قبل عذاب اآلخر ، نعوذ باهلل تعاىل من 
 .واهلل أعلم

من جنس النار املعهود  يف : إن قلت: هل النار اليت يف القرب املسألة اخلامسة
 ؟الدنيا

                                                 

 .73: ـالروح ص (1)
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فأقول: نعد اإلما  ابن القيم رمحه اهلل تعاىل جييبنا عن هذه املسألة، قال  
اْلَأمر اْلَطاِمس َأن النَّار الَِّتي ِفي اْلَقْبر واخلضر  َليست من ) :رمحه اهلل تعاىل

َوِإنََّما  ،َوَلا من زرو، الدُّْنَيا فيشاهده من َشاهد َنار الدُّْنَيا وخضرها َنار الدُّْنَيا
َفَلا حيس ِبِه أهل  ،وهى َأشد من َنار الدُّْنَيا ،هى من َنار اْلآِخَر  وخضرها

َلْيِه َوَتْحته ن اهلل ُسْبَحاَنُه حيمى َعَلْيِه َذِلك التَُّراب َواْلِحَجاَر  الَِّتي َعإالدُّْنَيا ف
َوَلو َمسَها أهل الدُّْنَيا مل حيسوا بذلك  ،َحتَّى يكون أعظم حرا من مجر الدُّْنَيا

اآلخر َوَهَذا ِفي  بجَلْين يدفنان َأحدهَما ِإَلى جنبل أعجب من َهَذا َأن الر
َوَذِلَك ِفي َرْوَضة من رياض  ،ُحْهَر  من حهر النَّار َلا يصل حرَها ِإَلى َجاره

وسع أوقدر  الرب َتَعاَلى ، نَّة َلا يصل روحها َوَنِعيمَها ِإَلى َجارهاْلج
َوقد أرانا اهلل من آَيات قدرته ِفي َهِذه الدَّار َما ُهَو  ،وأعجب من َذِلك

َوَلِكن النُُّهوس مولعة بالتكذيب ِبَما مل وحط ِبِه علما  ،أعجب من َذِلك ِبَكِثري
فيهرش لْلَكاِفِر لوحان من َنار فيشتعل َعَلْيِه َقربه ، ِإلَّا من َوفقه اهلل َوَعَصَمُه
َأن يطلع على َذِلك بعض  ذا َشاَء اهلل ُسْبَحاَنُهإف ،بهما َكَما يشتعل التَّنور

ِإْذ َلو طلع اْلعباد كلهم لزالت كلمة التَّْكِليف  ،طلعه وغيبه َعن َغريهأعبيده 
َلْوَلا َأن َلا ) :َما ِفي الصَِّحيَحْيِن َعنُهَوملا تدافن النَّاس َك ،َواْلِإمَيان ِباْلَغْيِب

َوملا َكاَنت . (1)(تدافنوا َلَدَعْوت اهلل َأن يسمعكم من َعَذاب اْلَقْبر َما أمسع
دركته َكَما حادت أَهِذه اْلِحْكَمة منهية ِفي حق اْلَبَهاِئم َسِمعت َذِلك و

 واهلل أعلم.. (2)َقربهبَرُسول اهلل بغلته وكادت تلقيه ملا مر ِبمن يعذب ِفي 

                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
 .66: ـالروح ص (2)
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 ال ألنه ونعيمه القرب عذاب ينكر من على جنيب كيف :املسألة السادسة
 عذاًبا، نر مل الكافر قرب فتح ولو ،نعيًما نر مل املؤمن قرب فتح فلو ،حيس

 عنه؟ جنيب فكيف
 نيبو ،بالغيب يؤمنون الذين املوفقني بني الطرق مهرتق هنا: أقول 

 هذا عن واجلواب باحملسوسات، إال يؤمنون ال الذين املطذولني اخلاسرين
 :جوه من

 التسليم فيها جيب اليت الغيبية األمور من ونعيمه القرب عذاب أن: األول
 هي إذ ستنكرها ألنها النتنة؛ واألفها  العهنة العقول على تعرض وال فقط،

  پپ  پٻ  ٻ  ٻ   پچ :تعاىل قال وقد العقول، هذه مدركات عن خارجة

 .(1)چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

 واملشاهد  احلس على مقصور  وليست كثري  اإلثبات طرق أن: الثاني
 بالطبع العد ؟ على دليل انعدامه فهل انعد ، احلس دليل أن فهب فقط،

 إليه يتطرق ال الذي الصادق اخلرب وهو آخر طريق من ذلك ثبت فقد ال،
 إثبات يف األدلة فإن ،× ورسوله اهلل خرب وهو الوجوه، من بوجه الشك
 بنهسه ثابت طريق النقل وطريق ،التواتر مبلغ بلغت قد وعذابه القرب نعيم
 ومن النص، أثبته ما إثبات فيجب ال، أو واملشاهد  احلس دليل أيده سواًء
 معتقدات سينكر فإنه فقط واملشاهد  احلس االعتقادات إثبات طريق جعل

                                                 

 .3-2البقر :  (1)
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 ،التعطيل نهايته وهذا الغيب، أمور من وكثري تعاىل، اهلل وجود أوهلا ،كثري 
 .القرار وبئس وجهنم ،البواح والكهر ،والزندقة ،واإلحلاد

 وإن ،ونعيمها الدنيا عذاب جنس من ليس ونعيمه القرب عذاب أن: الثالث 
 حتى ووحته فوقه اليت واحلجار  الرتاب الكافر على حيمي تعاىل اهلل كان

 بل بها، حيسوا مل الدنيا أهل مسها ولو ،الدنيا مجر من حًرا أعظم تكون
 يف وهذا صاحبه جنب إىل أحدهما يدفنان الرجلني أن هذا من وأعجب

 جاره إىل هذا من يصل ال ،اجلنة رياض من روضة يف وهذا ،النار من حهر 
 تعاىل اهلل وقدر  نعيمه، من شيء جاره إىل هذا من وال ،ناره حر من شيء
 فال الدنيا يف املعهود عن خمتلف فاألمر وأعجب، ذلك من وأوسع أعظم
 .علًما به وحط مل مبا بالتكذيب مولعة النهوس لكن ضيقة، بعني إليه ينظر

 ولذلك عيشنا، يتنكد ال حتى القرب عذاب عنا ىهأخ تعاىل اهلل أن: الرابع
 عن لصعقوا قربه يف يعذب من صراخ مسعوا لو الثقلني أن ورد قد فإنه

 رمحة هو ما جبعل فكيف عنا، أخهاه بنا وإحساًنا منه فرمحة آخرهم،
 .األدب قلة عني واهلل هذا خربه؟ يف الشار، لتكذيب سبًبا وإحساًنا
 بالغيب، اإلميان به تعبدنا ومما ،كثري  بأشياء تعبدنا تعاىل اهلل أن: اخلامس

 ،التكليف هذا حكمة لزالت وعذابه القرب نعيم على العباد أطلع اهلل أن فلو
 .بالغيب اإلميان أعنى

 الناس تدافن ملا القرب عذاب على العباد أطلع لو تعاىل اهلل أن: السادس
 خوًفا يدفنهم من جيدون ال األرض وجه على هامد  جثًثا األموات ولبقي

 وعم األمراض والنتشرت ،قربه يف تعذيبه اهلل أراد من عذاب مسا، من
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 أن اهلل لدعوت تدافنوا ال أن ولوال: )قال ولذلك والعباد، البالد يف الهساد
 احلكمة هذه كانت ملا ولذلك ،(1) (أمسع الذي القرب عذاب من يسمعكم

 النعمة هذه على هلل فاحلمد ، وأدركته ذلك مسعت البهائم حق يف منتهية
 .العظيمة
 كان كما عباده من تعاىل اهلل شاء ملن يكشف قد القرب عذاب أن: السابع

 حديث يف كما القبور، أصحاب بعض عذاب أحياًنا يسمع × النيب
 من يسمعكم أن اهلل لدعوت: )السابق احلديث يف وكما ،(2)القربين صاحيب
 يف - تعاىل اهلل رمحه - القيم ابن ذكر وقد ،(3)(أمسع الذي القرب عذاب
  ،ذلك من االستزاد  شئت إن فراجعه ذلك، يف عجيبة قصًصا الروح :كتابه
  .أعلم واهلل

 ما ونهي ،أثبته ما إثبات من النص مبتابعة ومتعبدون مأمورون أننا: الثامن
 يف املقد  هو فالنص خلقنا، من احلكمة هي هذه به، أخرب ما وتصديق ،نهاه
 على مقد  والنص له، تابع والعقل العقل على مقد  فالنص شيء، كل

 والنص له، تابع واحلس احلس على مقد  والنص له، تابع واهلوى اهلوى
 أراد من طريق هذا له، تابع أحٍد كل وقول ،أحٍد كل قول على مقد 

 ،والرتدد الضالل إال جيين فلن األمر عكس من وأما دينه، يف السالمة
 . وإياك اهلل عافانا ،واحلري  الشك وكثر  ،والتكذيب ،النهس واضطراب

                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
 تقد  خترجيه. (2)
 تقد  خترجيه. (3)
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خصائص هل سؤال القرب عا  يف حق كل أمة، أ  هو من : املسألة السابعة 
 هذه األمة؟

، وهذه املسألة واجلواب: فيه خالف، والراجح هو أنه عا  يف كل أمة 
الكبري  اليت يواىل ويعادى ، وليست من املسائل العقدية اخلالف فيها يسري

رته لك هو أن السؤال ، واألقرب والراجح يف هذه اخلالف كما ذكعليها
وعن نبيها الذي  ،ينهاوعن د ،، فكل أمة سوف تسأل عن ربهاعا  لكل أمة

إن العبد إذا ×: )أمرت باإلميان به، والدليل على ذلك هو العمو  يف قوله 
ت عليه وهذا عا ، ألن املهرد الذي دخل .(1)(احلديث وضع يف قربوه ...

، فإنها تهيده العمو  واالستغراق، فيدخل يف األلف والال  االستغراقية
إن العبد إذا كان ) :ويف احلديث ذلك كل عبد، من هذه األمة ومن غريها،

فلهظ العبد عا ،  .(2) (يف انقطا، من الدنيا وإقبال من اآلخر  ... احلديث
 تى يرد املطصص.واألصل املتقرر هو وجوب بقاء العا  على عمومه ح

إن هذه األمة ) :فإن قلت: أومل يرد يف بعض الروايات واألحاديث لهظ
ن فطص االبتالء يف القبور بهذه األمة، واجلواب ع .(3)(تبتلى يف قبورها

، وإمنا هو من باب ذكر العا  ببعض ذلك أن هذا ليس من باب التطصيص
أفراده، فإن التطصيص من شرطه اختالف حكم اخلاص عن حكم العا ، 

، فحكم العا  أن ديث حكم العا  متهق مع حكم اخلاصويف هذه األحا

                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
 تقد  خترجيه كامال. (2)
 تقد  خترجيه. (3)
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ن يف قبورهم، وحكم اخلاص أن هذه األمة تلوبالعباد كلهم يف كل أمة سي
ستبتلى يف قبورها، فحكم العا  واخلاص واحد، فيكون هذا من باب 

، كما شرحناه يف موضع آخر صيص واالهتما ، ال من باب التطصيصالتن
بأمثلته الكثري ، فالراجح أن األمم كلها تهنت يف قبورها، وهذه األمة من 

 ها، واهلل أعلم.مجلة األمم اليت ستبتلى يف قبور
أ  هو  ،: هل سؤال القرب عا  لكل أحد مكلف وغري مكلفاملسألة الثامنة

 خاص بأهل التكليف فقط؟
أي هل السؤال يدخل فيه الصبيان وااجمانني، أ  هو خاص باملكلف؟  

واجلواب عن هذه املسألة أن نقول: إن هذه املسألة فيها خالف بني أهل 
قرب أن السؤال عا  لكل أحد، ولكن يوفق العلم رمحهم اهلل تعاىل، واأل

من ليس من أهل التكليف للجواب، إذ هو ميوت وال عقوبة عليه، ألنه 
ليس من أهل التكليف، قال أبو العباس ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل وهو 

أن الهتنة عامة جلميع املكلهني، إال النبيني فقد  :يتكلم عن أمر فتنة القرب
وحنوهم ممن جاءت النصوص دالة  واملرابطني شهداءاختلف فيهم، وإال ال
املكلهني من الصبيان وااجمانني، فقد  واختلف يف غري .على جناتهم من الهتنة

وممن قال بهذا القاضي أبو  إىل أنهم ال يهتنون، :ذهب مجع من العلماء
أما من ُرفع  كلف، ننظر هؤالء أن احملنة تكون مليعلى وابن عقيل: ووجهة 

ال ق  .ال معنى لسؤاله عن شيء مل يكلف به يدخل يف احملنة، إذ عنه فال
 أبي احلكيم اهلمداني وأبى احلسن بنل يهتنون، وهذا قول رون: بآخ
الشافعي، وقد روى مالك وغريه عن أبي  ونقله عن أصحاب ،بدوسع
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اللهم قه عذاب القرب )صلَّى على طهل فقال: × هلل ا أن رسول  هرير 
موافق لقول من قال: إنهم ميتحنون يف اآلخر ،  وهذا القول ،(1)(وفتنة القرب

قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من  ما هو، كوأنهم مكلهون يو  القيامة
األشعري عن أهل  أهل احلديث والكال : وهو الذي ذكره أبو احلسن
  .(2) السنة واختاره هو، وهذا مقتضى نصوص اإلما  أمحد

األطهال  أما املسألة الثالثة عشر: وهي أن) :وزيةقيم اجل قال اإلما  ابنو 
 اختلف الناس يف ذلك على قولني: هما وجهان هل ُيمتحنون يف قبورهم؟

 إنهم يسألون أنه يشر، الصال  عليهم، :وحجة من قال ،محدألصحاب أ
كما ذكر مالك  ،أن يقيهم عذاب القرب وفتنة القرب وسؤال اهلل والدعاء هلم،

صلَّى على جناز  صيب فُسمع ×  أن رسول اهلل(  :هرير يف موطئه عن أبي
واحتجوا مبا رواه علٌي بن معبد عن  .(3) (القرب اللهم قه عذاب)من دعائه: 

، فقيل هلا: فبكت مرَّ عليها جبناز  صيب صغري أنه: عائشة ـ رضي اهلل عنها ـ
بكيت له شهقة عليه من  ما يبكيك يا أ  املؤمنني؟ فقالت: هذا الصيب،

معاوية، عن حييى أبو واحتجوا مبا رواه هناد بن السري: ثنا  .(4) ضمة القرب
 هإن) :قال رضي اهلل عنه بن سعيد، عن سعيد بن املسيب، عن أبي هرير 

اللهم أجره من )لُيصّلى على املنهوس ما إن عمل خطيئة قط، فيقول:  كان
                                                 

عبد الرزاق ، ويف اجلنائز، باب ما يقول املصلي على اجلناز  (1/228املوطأ: ) (1)
 (.2906) :، رقم(1/509) :شرح معاني اآلثارو ,(6610) :، رقم(3/533) :الصنعاني

 .(4/257) :جممو، الهتاوى (2)
 تقد  خترجيه. (3)
 أقف على خترجيه.مل  (4)
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ليعرفوا بذلك مل هلم عقوهلم واهلل سبحانه يك :. قالوا(1)(عذاب القرب
قالوا: وقد دل على ذلك  .عنه وُيلهمون اجلواب عما ُيسألون ،ممنزهل

وحكاه األشعري عن  ،األحاديث الكثري  اليت فيها أنهم ميتحنون يف اآلخر 
امتحانهم يف  فإذا امتحنوا يف اآلخر  مل ميتنع، أهل السنة واحلديث

 .(2)(القبور
أن ): من حديث أبي هرير وقد جاء يف احلديث الذي أخرجه احلاكم  

 اللهم اغهر حليِّنا وميتنا،)كان إذا صلَّى على جناز  يقول:  × رسول اهلل

وشاهدنا وغائبنا، وصغرينا وكبرينا، وذكرنا وُأنثانا، اللهم من أحييته منَّا 
على اإلسال ، ومن توفَّيته منا فتوفَّه على اإلميان، اللهم ال وحرمنا  فأحيه

 . (3) (دهتضلنا بع أجره وال
السؤال إمنا يكون ملن عقل الرسول  قال اآلخرون:قال ابن القيم: )و

آمن بالرسول وأطاعه أ  ال؟ فيقال له: ما كنت تقول  واملرسل، فيسأل هل
فأما الطهل الذي ال متييز له بوجه ما،  يف هذا الرجل الذي ُبعث فيكم؟

ولو ُردَّ إليه  فيكم؟ُبعث  فكيف يقال له: ما كنت تقول يف هذا الرجل الذي
والعلم به، وال فائد   عقله يف القرب، فإنه ال ُيسأل عما مل يتمكن من معرفته

سبحانه يرسل  يف هذا السؤال، وهذا خبالف امتحانهم يف اآلخر  فإن اهلل

                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
 .87: ـالروح ص (2)
 (.1326) :، رقم(1/511) :املستدرك على الصحيحني للحاكم (3)

هذا حديث صحيح على شرط الشيطني، ومل خيرجاه، وله شاهد صحيح على ثم قال: )
 (.شرط مسلم
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 إليهم رسواًل ويأمرهم بطاعة أمره وعقوهلم معهم، فمن أطاعه منهم جنا،

ويهعلونه ذلك  ،حان بأمر يأمرهم بهومن عصاه أدخله النار، فذلك امت
عصيان، أو عن أمر مضى هلم يف الدنيا من طاعة  الوقت، ال أنه سؤال

 فليس املراد أبي هرير رضي اهلل عنه ثوأما حدي، كسؤال امللكني يف القرب
قطعًا، فإن  بعذاب القرب فيه عقوبة الطهل، على ترك طاعة أو فعل معصية

 عمله، بل عذاب القرب قد يراد به األمل الذياهلل ال يعذب أحدًا بال ذنب 

 حيصل للميت بسبب غريه، وإن مل يكن عقوبًة على عمل عمله، ومنه قوله
أي: يتأمل بذلك ويتوجع منه،  .(1)(ليعذب ببكاء أهله عليه إن امليت (×:

 وهذا كقول النيب، (2) چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یچ : ال أنه يعاقب بذنب احلي

وال ريب ، فالعذاب أعم من العقوبة .(3) (العذابقطعة من  السهر) ×:
فيتأمل  سرات ما قد يسري أثره إىل الطهليف القرب من اآلال  واهلمو  واحل أن

للمصلِّي عليه أن يسأل اهلل تعاىل له أن يقيه ذلك العذاب. واهلل  به، فيشر،
 واهلل أعلم . .(4)(أعلم

 يتولون سؤال أهل القبور؟كة الذين ما اسم املالئ :املسألة التاسعة
                                                 

رقم: ، (أهله عليهيعذب امليت ببكاء ): ×البطاري يف اجلنائز، باب قول النيب أخرجه  (1)
( يف 927) :ومسلم رقم(، 1291رقم: )وباب ما يكره من النياحة على امليت، (، 1286)

 .اجلنائز، باب امليت يعذب ببكاء أهله عليه
 .164األنعا :  (2)
ويف اجلهاد، (، 1804رقم: )البطاري يف احلج، باب السهر قطعة من العذاب، أخرجه  (3)

(، 5429رقم: )ويف األطعمة، باب ذكر الطعا ، (، 3001رقم: )باب السرعة يف السري، 
 .( يف اإلمار ، باب السهر قطعة من العذاب1927) :ومسلم رقم

 .88: ـالروح ص (4)
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، فقد هذه املسألة هو أنهم منكر ونكري واجلواب: احلق احلقيق بالقبول يف
: ×َقاَل َرُسوُل اللَِّه )روى الرتمذي َعْن َأِبي ُهَرْيَرَ  رضي اهلل عنه َقاَل: 

َأَحُدُكْم َأَتاُه َمَلَكاِن َأْسَوَداِن َأْزَرَقاِن ُيَقاُل أَلَحِدِهَما  :َأْو َقاَل ،)ِإَذا ُقِبَر اْلَميُِّت
، َفَيُقوَلاِن: َما ُكْنَت َتُقوُل ِفي َهَذا الرَُّجِل؟ َفَيُقوُل َما ْلُمْنَكُر َواآلَخُر النَِّكرُيا

لَُّه، َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َكاَن َيُقوُل: ُهَو َعْبُد اللَِّه َوَرُسوُلُه، َأْشَهُد َأْن ال ِإَلَه ِإال ال
َعْبُدُه َوَرُسوُلُه. َفَيُقوالِن: َقْد ُكنَّا َنْعَلُم َأنََّك َتُقوُل َهَذا، ُثمَّ ُيْهَسُح َلُه ِفي َقْبِرِه 

َفَيُقوُل: َأْرِجُع  ،َسْبُعوَن ِذَراًعا ِفي َسْبِعنَي، ُثمَّ ُيَنوَُّر َلُه ِفيِه، ُثمَّ ُيَقاُل َلُه: َنْم
، َفَيُقوَلاِن: َنْم َكَنْوَمِة اْلَعُروِس الَِّذي ال ُيوِقُظُه ِإال َأَحبُّ ِلي َفُأْخِبُرُهْمِإَلى َأْه

َوِإْن َكاَن ُمَناِفًقا َقاَل: َسِمْعُت ، َأْهِلِه ِإَلْيِه َحتَّى َيْبَعَثُه اللَُّه ِمْن َمْضَجِعِه َذِلَك
ُقوَلاِن: َقْد ُكنَّا َنْعَلُم َأنََّك َتُقوُل َذِلَك، . َفَيَن َفُقْلُت ِمْثَلُه ال َأْدِريالنَّاَس َيُقوُلو

َفُيَقاُل ِلأَلْرِض: اْلَتِئِمي َعَلْيِه، َفَتْلَتِئُم َعَلْيِه، َفَتْطَتِلُف ِفيَها َأْضالُعُه، َفال َيَزاُل 
باني ث حسنه األلواحلدي .(1) ِفيَها ُمَعذًَّبا َحتَّى َيْبَعَثُه اللَُّه ِمْن َمْضَجِعِه َذِلَك(

، وأما ذي أعلمه يثبت يف امسهما وصهتهما، وهذا ال(2)يف صحيح الرتمذي
أنهما يطآن يف أشعارهما ، وبأن هلما أنياب خيطان بهما األرضوصههما 

، فأشف ما ورد يف تسميتهما ويف بعض وغري ذلك، فكل ذلك مما مل يثبت
 .ما هو حديث الرتمذي هذا، واهلل أعلمصهاته

 :ويف بعض الروايات (،أتاه ملكان) : بعض الروايات: يفاملسألة العاشرة
، وهما منكر فمر  خترب الروايات أن الذي يأتيه يف قربه ملكان (،أتاه ملك)

                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
 .(3/376) :سنن الرتمذي (2)
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، فهل من مجع بني ر  خيرب بأن الذي يأتيه ملك واحد، وال يسميه، ومونكري
 هذه الروايات؟

واجلواب: نعم، وقد اختلهت أنظار أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل يف اجلمع  
 بني هذه الروايات اليت ظاهرها االختالف، واألقرب منها جوابان:

لكن الذي يتوىل سؤاله واحد : أن الذي يأتيانه يف احلقيقة ملكان، واألول 
ئكة، ورواية ، فإثبات رواية االثنني هي باعتبار عدد من جاءه من املالمنهما

 هي باعتبار من يتوىل سؤاله منهم.الواحد 
 واجلواب الثاني: أن هذا خيتلف باختالف األموات، فمن األموات من 

يأتيه اثنان، ومنهم من يأتيه واحد، قال السهاريين رمحه اهلل تعاىل يف لوامع 
قال  ،جاء يف رواية سؤال امللكني ويف أخرى سؤال ملك واحد: )األنوار

ال تعارض يف ذلك بالنسبة إىل األشطاص فرب شطص يأتيه ): القرطيب
اثنان معا فيسأالنه معا عند انصراف الناس ليكون أهول يف حقه وأشد 
حبسب ما اقرتف من اآلثا ، وآخر يأتيه قبل انصراف الناس عنه ختهيها عليه 

وآخر يأتيه ملك واحد فيكون أخف عليه وأقل يف  ،حلصول أنسه بهم
وحيتمل أن يأتي اثنان ويكون  :. قال(ا قدمه من العمل الصاحلراجعة ملامل

، السائل أحدهما وإن اشرتكا يف اإلتيان فتحمل رواية الواحد على هذا
 .(1) (وصوبه احلافظ السيوطي يف شرح الصدور

: وأضعف ما قيل يف عدد مالئكة القرب أنهم أربعة، منكر ونكري وناكر قلت 
األخريين حديث، فالروايات املنقولة يف تسميتهما ، وال يصح يف مانورو

                                                 

: ـالتذكر  بأحوال املوتى وأمور اآلخر  ص، و(2/7) للسهاريين: لوامع األنوار البهية (1)
 .144: ـص للسيوطي شرح الصدور بشرح حال املوتى والقبور، و357
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كلها شديد  الضعف، بل باطلة، واملهم أن اجلمع بني رواية امللك وامللكني 
 هو ما ذكرته لك ونقلته عن القرطيب رمحه اهلل تعاىل، واهلل أعلم.

 : إن قلت: وما أسباب عذاب القرب؟املسألة احلادية عشرة
 ابن القيم رمحه اهلل تعاىل، فقد ذكر يف واجلواب: ند، اجلواب لإلما  

، ولكننا يف جواب هذه املسألة ما يشهي ويكهي، وأنا أنقله لك مع طوله
 ما السائل قول وهي: التاسعة املسألة) :مقا  تعليم ، قال رمحه اهلل تعاىل

 جممل وجهني من جوابها؟ والقبور أصحاب بها يعذب اليت األسباب
 .ومهصل

 وارتكابهم، ألمره وإضاعتهم ،باهلل جهلهم على يعذبون فإنهم ااجممل أما -
، نهيه واجتنبت أمره وامتثلت وأحبته عرفته روحا اهلل يعذب فال، ملعاصيه

 اهلل غضب أثر اآلخر  وعذاب القرب عذاب نإف، أبدا فيه كانت بدنا وال
 يتب مل ثم الدار هذه يف وأسططه اهلل أغضب فمن، عبده على وسططه

، عليه وسططه اهلل غضب بقدر الربزخ عذاب من له كان ذلك على ومات
 .ومكذب ومصدق، ومستكثر فمستقل

 يعذبان رآهما الذين الرجلني عن النيب أخرب فقد: املهصل اجلواب وأما -
 من االسترباء اآلخر ويرتك ،الناس بني بالنميمة أحدهما ميشى قبورهما يف

 بني للعداو  املوقع السبب ارتكب وذلك، الواجبة الطهار  ترك فهذا، البول
 العداو  بينهم املوقع أن على تنبيه هذا ويف، صادقا كان وإن بلسانه الناس

 البول من االسترباء ترك يف أن كما، عذابا أعظم والبهتان والزور بالكذب
 واجباتها بعض البول من االسترباء اليت الصال  ترك من أن على تنبيها

 يأكل فكان أحدهما أما): شعبة حديث ويف، عذابا أشد فهو وشروطها
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 مسعود ابن حديث تقد  وقد، منا  وذلك ،مغتاب فهذا .(1)(الناس حلو 
 صلى لكونه نارا به عليه القرب امتأل سوطا ضرب يالذ يف عنه اهلل يرض

 حديث تقد  وقد، (2)ينصره فلم مظلو  على ومر ،طهور بغري واحد  صال 
، (3)اآلفاق فتبلغ الكذبة يكذب من تعذيب يف يالبطار صحيح يف مسر 

، بالنهار به يعمل وال، (4)بالليل عنه ينا  ثم القرآن يقرأ من وتعذيب
 يف النيب شاهدهم كما الربا آكل وتعذيب ،يوالزوان الزنا  وتعذيب
 سؤور رضخ فيه يالذ عنه اهلل يرض هرير  أبى حديث وتقد ، (5)الربزخ
 الضريع بني يسرحون ينوالذ، الصال  عن سهمؤور لتثاقل، بالصطر أقوا 

، لزناهم اخلبيث املننت اللحم يأكلون والذين، أمواهلم زكا  لرتكهم، والزقو 
 بالكال  الهنت يف لقيامهم ،حديد من مبقاريض شهاههم تقرض والذين

 فمنهم، اجلرائم تلك أرباب وعقوبة، سعيد أبى حديث وتقد ، (6)واخلطب
، الربا أكلة وهم فرعون آل سابلة على وهم، البيوت أمثال بطونهم من

 وهم، أسافلهم من خيرج حتى اجلمر فيلقمون، أفواههم تهتح من ومنهم
 من ومنهمي، الزوان وهن بثديهن املعلقات ومنهم، اليتامى أموال أكلة

 من أظهار هلم من ومنهم، املغتابون وهم، حلومهم ويطعمون جنوبهم تقطع

                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
 (.3185) :، رقم(8/212) :شرح مشكل اآلثاررواه الطحاوي يف  (2)
 (.7047، كتاب التعبري، باب تعبري الرؤيا بعد صال  الصبح، رقم: )لبطاريأخرجه ا (3)
 جزء من احلديث املطرج قبله. (4)
 احلديث املطرج أعاله.جزء من  (5)
 (.9518) :، رقم(17/5) :البزاررواه  (6)
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 أخربنا وقد، (1)تابونيغ الذين وهم وصدورهم وجوههم خيمشون حناس
 املغنم من غلها اليت الشملة صاحب عن سلم و آله و عليه اهلل صلى النيب

 ال ما غريه ظلم مبن فكيف، حق فيها وله هذا، (2)قربه يف نارا تشتعل نهاأ
 ،والهم ،ذنواأل ،والعني ،القلب معاصي عن القرب فعذاب، فيه له حق

 فالنما ، كله والبدن ،والرجل ،اليد و ،والهرج ،والبطن ،واللسان
 ،الهتنة يف واملوضع ،احملصن وقاذف ،الزور وشاهد ،واملغتاب ،والكذاب
 يف وااجمازف، به له علم ماال ورسوله اهلل على والقائل البدعة إىل والداعي

 الرشو  من السحت وآكل ،اليتامى أموال آكلو ،الربا وآكل ،كالمه
، املعاهد مال أو ،حق بغري املسلم أخيه مال وآكل، وحنوهما والربطيل
 ،واللوطي ،والزاني، امللعونة الشجر  لقمة وآكل ،املسكر وشارب
 ،ومعطيه الربا وآخذ ،واملاكر ،واملطاد، ،والغادر ،واخلائن ،والسارق

 اهلل فرائض إسقاط على واحملتال، له واحمللل واحمللل ،وشاهداه وكاتبه
 أنزل ما بغري واحلاكم، عوراتهم ومتتبع املسلمني ومؤذي، حمارمه وارتكاب

 النهس وقاتل، والعدوان ثماإل على واملعني، اهلل شرعه ما بغري واملهيت ،اهلل
 وصهاته اهلل أمساء حلقائق واملعطل، اهلل حر  يف وامللحد، اهلل حر  اليت

 والنائحة، رسول سنة على وسياسته وذوقه رأيه واملقد ، فيها امللحد
 اهلل حرمه يالذ الغناء املغنون وهم جهنم ونواحوا ،إليها واملستمع

                                                 

، (2/185) :الرتغيب والرتهيب ، وقو  السنة يف(1/172) :مسند احلارثرواه يف  (1)
 .(1/148) :إوحاف اخلري  املهر  بزوائد املسانيد العشر  (، وأبو العباس يف 1400) :رقم

ويف األميان والنذور، (، 4234رقم: )أخرجه البطاري يف املغازي، باب غزو  خيرب،  (2)
(، 6707رقم: )باب هل يدخل يف األميان والنذور األرض والغنم والزرو، واألمتعة، 

 .( يف اإلميان، باب غلظ وحريم الغلول، وأنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون115) :ومسلم رقم
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 ويوقدون، القبور على املساجد يبنون والذين، إليهم واملستمع، ورسوله
 ما وهضم أخذوه إذا هلم ما استيهاء يف واملطههون، والسرج القناديل عليها
، واللمازون واهلمازون واملراءون واملتكربون واجلبارون، بذلوه إذا عليهم

 والعرافني واملنجمني الكهنة يأتون والذين، السلف على والطاعنون
 بدنيا آخرتهم باعوا قد الذين الظلمة وأعوان، ويصدقونهم فيسألونهم

 خوفته فإذا ،ينزجر ومل يرعو مل به وذكرته باهلل خوفته إذا يوالذ، غريهم
 اهلل بكال  يهدى يوالذ، فيه هو عما وكف وارعوى خاف مثله مبطلوق
 ممن الظن به حيسن عمن بلغه ذاإف، رأسا به يرفع وال ،ييهتد فال ورسوله
 القرآن عليه يقرأ يوالذ ،خيالهه ومل، بالنواجذ عليه عض وخيطىء يصيب

 وماد  ،الزنا ورقية ،الشيطان قرآن مسع ذاإف به استثقل ورمبا، فيه يؤثر فال
 ال املغين أن وود، الطرب يدواع قلبه من وهاج وتواجد سره طاب النهاق
 من برئ أو ،بالبندق حلف ذاإف، ويكذب باهلل حيلف يوالذ، يسكت
 املطلوقني من ويعظمه حيبه من حيا  أو ،الهتو  سراويل أو ،قريبه أو ،شيطه

 إخوانه بني بها ويتكثر باملعصية يهتطر يوالذ، وعوقب هدد ولو يكذب مل
 والهاحش، وحرمتك مالك على تأمنه ال يوالذ، ااجماهر وهو، وأضرابه
 الصال  يؤخر يوالذ، وفحشه شره اتقاء اخللق تركه يالذ البذيء اللسان

 ماله زكا  يؤدى وال، قليال إال فيها اهلل يذكر وال وينقرها، وقتها آخر إىل
 من عليه ما يؤدى وال، احلج على قدرته مع حيج وال، نهسه بها طيبة

 وال ،أكلة وال ،لهظة وال ،حلظة من يتور، وال، عليها قدرته مع احلقوق
 ،رمحه يصل وال، حرا  أو حالل من املال من حصل مبا يباىل وال، خطو 

 يد، بل، البهيم احليوان وال ،اليتيم وال األرملة وال ،املسكني يرحم وال
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، املاعون ومينع، للعاملني يويرائ، املسكني طعا  على حيض وال، اليتيم
 وأمثاهلم هؤالء فكل، ذنبه عن وبذنوبهم، عيبه عن الناس بعيوب ويشتغل
 ،وكبريها وصغريها وقلتها كثرتها حبسب، اجلرائم بهذه قبورهم يف يعذبون

 والهائز، معذبني القبور أصحاب أكثر كان، كذلك الناس أكثر كان وملا
 ظواهرها، وعذاب حسرات وبواطنها، تراب القبور فظواهر، قليل منهم

 يتغل، والبليات يالدواه باطنها ويف، مبنيات املنقوشة واحلجار  بالرتاب
 شهواتها وبني بينها حيل وقد هلا وحيق، فيها مبا القدور يتغل كما باحلسرات

 الدنيا عمار يا ونادت، مقاال لواعظ تركت فما وعظت لقد تاهلل ،وأمانيها
 إليها مسرعون أنتم دارا وخربتم، زواال بكم موشكة دارا عمرمت لقد

 لكم ليس بيوتا وخربتم، وسكناها منافعها لغريكم بيوتا عمرمت، انتقاال
 وهذه الزر، وبذر، عمالاأل ومستود، االستباق دار هذه، سواها مساكن

كالمه انتهى  .(1)(النار حهر من حهر أو ،اجلنة رياض من رياض، للعرب حمل
 اجلزاء ريوجزاه عنا وعن املسلمني خ ،فرمحه اهلل تعاىل ،القيم الطيب املهيد
 وأوفاه، واهلل أعلم.

 ؟القرب عذاب من املنجية األسباب: وما فإن قلت :الثانية عشرة املسألة 
، فإنه قال رمحه اهلل إلما  ابن القيم رمحه اهلل تعاىلفأقول: اجلواب ندعه ل

 أيضا جوابها؟ واملنجية من عذاب القرب املسألة العاشر : األسباب: )تعاىل
 .ومهصل جممل: وجهني من
 ومن، القرب عذاب تقتضى اليت األسباب تلك جتنب فهو: ااجممل أما -
 على فيها نهسه حياسب ساعة هلل النو  يريد عندما الرجل جيلس نأ نهعهاأ

                                                 

 .79: ـصالبن القيم الروح  (1)
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 على فينا ، اهلل وبني بينه نصوحا توبة له جيدد ثم، يومه يف ورحبه خسره ما
 كل هذا ويهعل، استيقظ إذا الذنب يعاود ال أن على ويعز ، التوبة تلك
 مستقبال استيقظ استيقظ وإن، توبة على مات ليلته من مات فإن، ليلة

 وليس، فاته ما ويستدرك ربه يستقبل حتى، أجله بتأخري مسرورا للعمل
 واستعمال، اهلل بذكر ذلك عقب إذا سيما وال، النومة هذه من نهعأ للعبد
 أراد فمن، النو  هبيغل حتى، النو  عند اهلل رسول عن وردت اليت السنن

 .باهلل إال قو  وال لذلك وفقه خريا به اهلل
 من يينج فيما اهلل رسول عن أحاديث فنذكر: املهصل اجلواب وأما -

 : القرب عذاب
 مسعت): قال عنه اهلل يرض سلمان عن صحيحه يف مسلم رواه ما: فمنها

 مات نإو ،وقيامه شهر صيا  من خري وليلة يو  رباط) :يقول اهلل رسول
، (1)(الهتان وأمن رزقه عليه يجرأو، يعمله كان يالذ عمله عليه يجرأ

: قال × اهلل رسول عن عبيد بن فضالة حديث من يالرتمذ جامع ويف
 له ينمى فإنه اهلل سبيل يف مرابطا مات يالذ إال، عمله على خيتم ميت كل)

 حديث هذا) ي:الرتمذ قال (.القرب فتنة من ويأمن ،القيامة يو  إىل عمله
 من رجل عن سعد بن رشدين عن يالنسائ سنن ويف، (2)(صحيح حسن

 يف يهتنون املؤمنني بال ما: )اهلل رسول يا قال رجال أن × النيب صحابأ
 وعن، (3)(فتنة رأسه على السيوف ببارقة ىكه) :قال؟ الشهيد إال قبورهم

                                                 

 .فضل الرباط يف سبيل اهلل عز وجل ( يف اإلمار ، باب1913) :مسلم رقمصحيح  (1)
 ( يف فضائل اجلهاد، باب ما جاء يف فضل من مات مرابطا.1621) :الرتمذي رقمسنن  (2)
 (.2053رقم: )يف اجلنائز، باب الشهيد، سنن النسائي،  (3)
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 ست اهلل عند للشهيد) ×: اهلل رسول قال): قال يكرب معد بن املقدا 
 من وجيار، اجلنة من مقعده رىيو، دمه من دفعة أول يف له يغهر :خصال
، الوقار تاج رأسه على ويوضع، األكرب الهز، من ويأمن، القرب عذاب

 احلور من زوجة وسبعني اثنتني ويزوج، فيها وما الدنيا من خري منه الياقوتة
 وهذاي، والرتمذ ماجه ابن رواه (.قاربهأ من سبعني يف ويشهع، العني
 اهلل يرض عباس ابن وعن، (1)(صحيح حسن حديث هذا) :وقال ،لهظه

 ال وهو، قرب على خباءه اهلل رسول أصحاب من رجل ضرب): قال عنهما
 النيب تىأف، ختمها حتى امللك سور  يقرأ إنسان قرب فإذا، قرب أنه حيسب
 فإذا، قرب أنه أحسب ال وأنا، قرب على يخبائ ضربت، اهلل رسول يا: فقال
 هي، املانعة يه) ×: النيب فقال، ختمها حتى امللك سور  يقرأ إنسان قرب

 حسن حديث هذا)ي: الرتمذ قال (،القرب عذاب من تنجيه، املنجية
 عكرمة بيهأ عن احلكم بن إبراهيم عن محيد بن مسند يف وروينا، (2)(غريب

 تهرح حبديث أوحهك أال): لرجل قال أنه عنهما اهلل يرض عباس ابن عن
ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  پ         پ  چ  :اقرأ: قال، بلى :الرجل قال؟ به

 فإنها، وجريانك بيتك وصبيان وولدك أهلك اهوعلم احهظها، (3)چپ

                                                                                                                        

 قال األلباني: )صحيح(.
 :رقم هابن ماج( يف فضائل اجلهاد، باب ثواب الشهيد، و1663) :رقمرواه الرتمذي  (1)
 .( يف اجلهاد، باب فضل الشهاد  يف سبيل اهلل2799)
 .( يف ثواب القرآن، باب ما جاء يف فضل سور  امللك2892) :قمسنن الرتمذي ر (2)

 .(وإسناده ضعيفقال عبد القادر األرنؤوط يف وحقيقه جلامع األصول: )
 .1امللك:  (3)
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 له وتطلب، لقارئها ربها عند القيامة يو  ختاصم أو جتادل، وااجمادلة املنجية
 بها اهلل يوينج، جوفه يف كانت إذا النار عذاب من ينجيه أن ربها إىل

 كل قلب يف أنها دتدلو) ×: اهلل رسول قال ،القرب عذاب من صاحبها
 أنه اهلل رسول عن وصح: الرب عبد بن عمر أبو قال، (1)(أميت من إنسان

ٱ  ٻ  چ  :له غهر حتى صاحبها يف شهعت، آية ثالثني سور  إن) :قال

 عنه اهلل يرض هرير  أبى حديث من ماجه ابن سنن ويف، (2)(چٻ     ٻ 
 عليه وريح يوغد، القرب فتنة ووقي، شهيدا مات مبطونا مات من) :رفعهي

 مسعت): قال شداد بن جامع عن يالنسائ سنن ويف، (3) (اجلنة من برزق
 بن وخالدد صر بن سليمان مع جالسا كنت: يقول يشكر بن اهلل عبد

 شهدا يكونا أن يشتهيان هما فإذا، ببطنه مات رجال أن فذكروا، عرفطة
 مل بطنه قتله من) ×: اهلل رسول يقل أمل: لآلخر أحدهما فقال، جنازته
 اهلل عبد عن سيف بن ربيعة حديث من يالرتمذ ويف، (4)(قربه يف يعذب
 ليلة أو، اجلمعة يو  ميوت مسلم من ما) ×: اهلل رسول قال: قال عمرو

 غريب حسن حديث هذا) :يالرتمذ قال (،القرب فتنة اهلل وقاه إال اجلمعة
 احلبلى الرمحن عبد أبى عن يروى إمنا سيف بن ربيعة مبتصل إسناده وليس

 ابن اهلل عبد من مسا، سيف بن لربيعة يعرف وال عمرو بن اهلل عبد عن

                                                 

 (.603، رقم: )206: ـاملنتطب من مسند عبد بن محيد ص (1)
 .(7/262) :التمهيد ملا يف املوطأ من املعاني واألسانيد (2)
 (.1615، كتاب اجلنائز، باب ما جاء فيمن مات مريضا، رقم: )ابن ماجهسنن  (3)
 تقد  خترجيه. (4)
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 سيف بن ربيعة حديث من احلكيم يالرتمذ روى وقد،  انتهى .(1) (عمرو
 نعيم أبو رواه وقد، عمرو بن اهلل عبد عن يالههر عقبة بن عياض عن هذا

 ليلة مات من) :ولهظه، مرفوعا جابر عن املنكدر بن حممد عن احلافظ
 طابع وعليه القيامة يو  وجاء، القرب عذاب من أجري اجلمعة يو  أو اجلمعة

 :وقوله، ضعيف يمدن وهو، الوجيهى موسى بن عمر به تهرد .(2) (الشهداء
 امتحن قد - أعلم واهلل -:معناه (فتنة رأسه على السيوف ببارقة ىكه)

 صرب ملا منافقا كان فلو، يهر فلم رأسه على السيف ببارقة إميانه من نهاقه
 نهسه بذل على محله يالذ هو إميانه أن على فدل، رأسه على السيف ببارقة

 دينه ظهارإو،  ورسوله هلل الغضب محية قلبه من وهاج،  له وتسليمها هلل
، للقتل برز حيث، ضمريه يف ما صدق أظهر قد فهذا، كلمته وإعزاز

 كان إذا): القرطيب اهلل عبد أبو قال، قربه يف االمتحان عن بذلك فاستغنى
 مقد  ألنه، يهنت ال أن أجرا وأعظم ،خطرا أجل فالصديق، يهنت ال الشهيد

 الشهيد دون هو يالذ املرابط يف صح وقد، الشهداء على التنزيل يف ذكره
 واألحاديث .(3) (الشهيد ومن منه رتبة أعلى هو مبن فكيف يهنت ال أنه

، غريه يسأل كما قربه يف يسأل الصديق أن وتبني القول هذا ترد الصحيحة
 ملا النيب قال وقد، الصديقني رأس عنه اهلل يرض اخلطاب بن عمر وهذا

                                                 

 .( يف اجلنائز، باب ما جاء فيمن مات يو  اجلمعة1074) :رقمسنن الرتمذي  (1)
( يف فضائل اجلهاد، باب ما جاء فيمن يكلم يف 1657) :الرتمذي رقمسنن الرتمذي  (2)

 .سبيل اهلل
 .79: ـصالبن القيم الروح  (3)
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 :فقال ؟هذه حاليت مثل على وأنا: فقال قربه يف امللك سؤال عن أخربه
 كالمه الطيب القيم، فرمحه اهلل تعاىل. . انتهى(1)(احلديث وذكر( نعم)

واخلالصة من هذا أن نؤمن اإلميان اجلاز  بأن عذاب القرب ونعيمه وسؤاله 
 .ن دافع، واهلل املوفق واهلاديحق واقع ماله م

 :القاعدة املوفية للسبعني

 من القبور صدق واقع , وحق قاطع( )البعث لعني هذه األجساد يوم القيامة

بورهم وعود  األرواح إىل : واملراد بالبعث أي قيا  الناس من قأقول
، والقيا  لرب العاملني يو  القيامة لهصل القضاء، وهو من أجسداها

األصول اإلسالمية العقيد  الكبري ، واليت جاءت الرسل ونزلت الكتب 
نكرها أهل ، وهو من العقائد اليت أأمت التقرير، وبيانها أكمل البيان هارريبتق

، وألهميتها فقد نو، اهلل الكهر والشرك، فقد حاربوا اإلميان بها، وكذبوا بها
، وحنن وهلل احلمد نؤمن لعزيز أوجه االستدالل على وقوعهاتعاىل يف كتابه ا

لى التوفيق هلذا اإلميان، بها على الوجه الذي ثبتت به األدلة، واحلمد هلل ع

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ       پ  چ: فهي النبأ العظيم املذكور يف قوله تعاىل

، وأنا بأمر اهلل ، وهو أمر البعث على أحد التهاسري(2)چپ  پ   ڀ  ڀ 
ليت قررها القرآن تعاىل أذكر لك ــ إن أذنت لي بذلك ــ مجال من األوجة ا

 ، فأقول:يف إثبات البعث

                                                 

 .424: ـالتذكر  بأحوال املوتى وأمور اآلخر  ص (1)
 .3-1النبأ:   (2)
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ے  ے    ۓ        چ: التصريح به مع اإلقسا  عليه، كما قال تعاىل :األول الوجه

: وقال تعاىل، (1)چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۋڭ   ۇ  ۇ     ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ڭۓ  ڭ  ڭ

گ  گ  گ  چ : وقال تعاىل، (2)چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئچ

ڱ  ں        ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ             ےۀ   ہ  ہ  ہ  ہ      ھ  ھ  ھ  ھ

ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  چ: وقال تعاىل، (3)چڭ  ڭ

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ     ہۀ   ۀ

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ   ۇ   ڭڭ  ڭ

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    ېۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې

ۈ  ٴۇ   ۋ  چ: وقال تعاىل، (4)چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ 

ڃ  ڃ  چ: وقال تعاىل، (5)چۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ    ڌڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڇچ     چ  چ  چ

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ   گ  ڳ     ڳ  ڳ  

                                                 

 .7التغابن:   (1)
 .26-25الغاشية:   (2)
 .56-55الرو :   (3)
 .5احلج:   (4)
 .16-15املؤمنون:   (5)
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ىث  يث    مثخت  مت  ىت  يت   جث  حتىب   يب  جتچ: وقال تعاىل، (1)چڳ

 .البعث واإلقسا  عليه كثري  واآليات يف إثبات، (2)چحج 
: ضرب األمثلة احلسية، وقد تكرر يف القرآن كثريا ومن األوجه الدالة عليه

عاىل هلا السحاب فينزل عليه باألرض امليتة، واليت يرسل اهلل تضرب املثل 
فيطرج به من كل الثمرات، فالذي أحياها بعد أن كانت ميتة قادر  به املاء

، قال ملة على إحياء العظا  مر  أخرى جبامع القدر  يف كلالقدر  الكا

ەئ  وئ   وئ  ۇئ     ەئې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائچ : تعاىل

ی           ی  جئ    یۇئ   ۆئ  ۆئ       ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ         ی

حئ  چ: فانظر كيف ختم اآلية بقوله، (3)چحئ  مئ

، والذي أخرج حيا األرض قادر على إحياء املوتىفالذي أ، چمئ
 .ر على أن خيرج األموات من قبورهمالنبات من األرض امليتة قاد

على إجياد وخلق  الستدالل على البعث بالقدر  الكاملةا الوجه الثالث:
، فإن الذي هو قادر على إجياد األشياء الكبري  قادر القدر  األشياء الكبري 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ : ، كما قال تعاىلكاملة على إجياد ما هو أصغر منهاال

ھ   ے      ے  ۓ              ھڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  ھ  ھ

                                                 

 .3سبأ:   (1)
 .53يونس:   (2)
 .57األعراف:   (3)
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ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ   ۆ  ۆ  چ: وقال تعاىل، (1)چڭ ۓ 

فالذي خلق السموات على كربها ، (2)چۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ
ض على ما فيها من اجلبار وخلق األر ،واتسا، أطرافها وعظم أفالكها

، الذي أوجه ن اإلنسان عندها كحجر من أحجارها، واليت ال يكوالعظيمة
ب أوىل على إعاد  اخللق من با ذلك وأبدعه وخلقه قادر القدر  الكاملة

عاىل هو الذي خلق السموات ، والكهار مقرون بأن اهلل تكما بدأه

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ :، كما قال تعاىل عنهمواألرض

ومع إميانهم بذلك كرب عليهم اإلميان ، (3)چۈ   ٴۇ  ۋ    ۋ
، وهذا بقدر  اهلل تعاىل على إعادتهم بعد صريورتهم رفاتا وعظاما بالية

أوىل  ، فإن القادر على خلق وإجياد األشياء الكبري  قادر من بابتناقض
 . على إجياد األشياء الصغري 

من  :االستدالل باملبدأ على املعاد، فلو أنك سألت الكهار :الوجه الرابع
: إن الذي خلقكم أول مر  ، فقل هلماهلل :ليقولن الذي خلقكم أول مر ؟

ڈ  ڈ     چ: كم مر  ثانية، كما قال تعاىلقادر القدر  الكاملة على إعادت

  ڳژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ

ہ  ہ      ھ    ہڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ

                                                 

 .33األحقاف:   (1)
 .57غافر:   (2)
 .9الزخرف:   (3)
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، بل اإلعاد  أهون عليه، وكلها هينة عليه جل وعال، ولكنه (1)چھ
ما، ثم اجتهد يف  فإننا لو كلهنا أحدا بصنع آلة، خاطب القو  مبا يهقهون

أعد مجعها مر   ، ثم بعد ذلك فرقنا هذه اآللة، وقلنا له:صنعها ومت له ذلك
، ون عليه من ابتدائها أول مر ، فال جر  أن إعادتها ستكون أهأخرى

ڃ    ڃڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ: ولذلك قال تعاىل

ة فهذا من األدل، (2)چڇ   ڇ        ڇ  چڃ  ڃ  چ  چ   چ
 .العظيمة الدالة على وقو، البعث

 اهلل قال الذي الغال  قصة يف كما بالوقو،، ذلك على االستدالل: اخلامس

ک     ک  ک  ک  گ   گ  گ    ڑژ  ژ  ڑچ: فيه

ڱ  ڱ        چ : تعاىل قوله يف املذكور  ومحاره عزير قصة يف وكما، (3)چگ

ھ  ھ  ے    ھڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ۋۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭے  ۓ  ۓ

ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ    ائې  ې   ې  ې  ى  ى

ىئ   ی    ىئۆئ  ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ۇئۇئ

 :بعدها تعاىل قوله يف وكما ،(4)چی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ                 جب

                                                 

 .79-77يس:   (1)
 .27الرو :   (2)
 .73البقر :   (3)
 .259البقر :   (4)
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀڀ  ڀ    ڀ  پٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پچ

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ   ڄ    ٿٿ

 اهلل نيب معجز  يف وكما ،(1)چڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  ڃڄ  ڄ  ڄ
 من وخيرجهم املوتى حييي كان فإنه - والسال  الصال  عليه - عيسى

 قوله ومنه ،(2)چگ  گ    گ  گچ: تعاىل قال تعاىل، اهلل بإذن قبورهم

ڱ  ڱ   ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  چ: تعاىل

ھ  ھ  ے   ے   ۓ   ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ    ھہ  ہ  ھ

 .أدلة عملية حسية وقعت أما األعني، واهلل أعلم، فهذه (3)چۇ
 كما الكاملة، القدر  بتما  باإلخبار ذلك على االستدالل: الوجه السادس

مح     جخ               جحىت        يت  جث   مث  ىث  يث   حج  مجحت  خت           مت  چ : تعاىل قال

گ  ڳ  ڳ  ڳ                 ڳ  چ: كثري  آيات يف تعاىل وقال، (4)چحخ  مخ

، (6)چې   ې  ې  ى      ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ          وئچ : تعاىل وقال، (5)چڱ

                                                 

 .260البقر :   (1)
 .110املائد :   (2)
 .243البقر :   (3)
 .44فاطر:   (4)
 .20البقر :   (5)
 .40النحل:   (6)
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واهلل  واإلعاد ، البعث قضية خالهلا من تعرض اليت األوجه بعض فهذه
 لقاعد  جبمل من املباحث واملسائل:، وخنتم هذه ااملوفق

 هلذه يكون إمنا املعاد أن واجلماعة السنة أهل مذهب: أقول :املسألة األوىل
 وحللت اليت لألجساد إعاد  أنه حقيقته فاملعاد الدنيا، يف معنا اليت األجساد

: كثري  آيات يف تعاىل قوله يهيده الذي هو وهذا واألرض، الدود وأكلها

 مل واملشركون وجه، كل من الكاملة القدر  حقيقة وهو، (1)چڦ  ڄچ
 ذلك هلم أوجب ملا جديًدا إنشاًء املعاد كان ولو ،هذا إال ينكرون يكونوا
 مبعنى املعاد تقبل مل عقوهلم لكن القادر، اخلالق هو اهلل أن إلميانهم اإلنكار

 األرض، أجزاء يف وتهرقت تهتتت اليت والعظا  بليت اليت األجساد إعاد 
 .، واهلل املوفقجديد خللق إنشاء ال إعاد  املعاد أن فاحلق

 : وهل تصف لنا شيئا عن هذا البعث؟: إن قلتاملسألة الثانية
، د وردت األدلة بذكر مجل من صهاته، واملسألة غيبيةنعم، وق :فأقول 

ليل، ألن الغيب مبناه  دواملتقرر أنه ال جيوز تهسري النصوص بأمور غيبية بال
ومون من قبورهم حها  ، فمن الصهات الوارد  أن الناس سيقعلى التوقيف

، وأنهم خيرجون من غري منتعلني، وعرا  غري مكتسني، وغرال غري خمتونني
، ومن صهاته قوله ، خمتلط بعضهم يف بعضقبورهم كأنهم جراد منتشر

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې      ې  ى  ى  ائ  چ : تعاىل

                                                 

 .27الرو :   (1)
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وقال اهلل تبارك ، (1)چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  وئوئائ  ەئ  ەئ

واخلروج من القبور هو من مجلة املواضع ، (2)چڀ  ٺ     ٺچ: وتعاىل
شد  اهلول وعظم الكرب  والعرصات اليت ال يعرف بعضهم فيها بعضا من

 .على الناس، واهلل أعلم
كهر وجحد  : أمجع أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل على أن منالثالثةاملسألة 

، ألنه لع ربقة اإلسال  من عنقه بالكلية، خاوكذب بالبعث فإنه كافر
وجاحد للمعلو  من الدين ومناقض  ،مكذب هلل تعاىل ومكذب لرسوله

 .بالضرور ، واهلل أعلم
إثبات نهطتني:  اهلل تعاىل على : لقد أمجع أهل العلم رمحهماملسألة الرابعة
، وهما النهطتان نهطة القيا  من القيا  من القبورو ،نهطة الصعق

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ: املذكورتان يف قوله تعاىل

ولكن اختلهوا ، (3)چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٺڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ
واملذكور  يف قوله ، ، وهي نهطة الهز،رمحهم اهلل تعاىل يف النهطة الثالثة

  ىئەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئچ: تعاىل

هل هي نهطة مستقلة أ  هي أثر آخر من آثار نهطة ، (4)چی  ی    ی

                                                 

 .52-51يس:   (1)
 .4االنهطار:   (2)
 .68الزمر:   (3)
 .87النمل:   (4)
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، فإن اجلميع اخلالف بينهم يشبه أن يكون لهظيا، و؟ على قولنيالصعق
 فقط قالوا بنهطتني ن، ولكن الذيعلى أن الهز، حاصل بالنهطة اتهقوا

 قالوا: إن نهطة الصعق هلا أثران:
 األول الهز،. 
والذين قالوا بثالث نهطات  ،الصعق، فهما أثران لنهطة واحد  والثاني: 

: لكل أثر نهطة خاصة، واخلالف قريب، فبما أن النتيجة واحد  وهي قالوا
، من مجلة آثار نهطة الصعق ال يضر أو ،، فكونه بنهطة مستقلةالهز،إثبات 

القبور فإنه ونهطة القيا  من  ،واملهم أن تعلم أن من أنكر نهطة الصعق
اتني النهطتني ال يسوغ وال ، فاخلالف يف هكافر، ألنه مكذب للقرآن

، وهي نهطة الهز، فاخلالف فيها حيتمل، وأما اخلالف يف النهطة الثالثة
 ن اجلميع متهقون على إثبات الهز،، ولكن بعضهم جعله بنهطةيسري، أل
، وأمجع أهل العلم جعله أثرا من آثار إحدى النهطتني، وبعضهم مستقلة

، قال وكل بالنهخ يف الصور هو إسرافيلرمحهم اهلل تعاىل على أن امللك امل

ڱ    ڱک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ: تعاىل

ۋ  ۅ  ۅ     چ: ، قال تعاىل، وقد مساها اهلل تعاىل بالزجر (1)چں  ں

ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ      ۈئ  ېئ  ېئ  چ : وقال تعاىل، (2)چېۉ  ۉ  ې  

                                                 

 .42-41ق:   (1)
 .19الصافات:  (2)
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ۓ  ڭ  ڭ      چ : وقد مجعهما اهلل تعلى كذلك يف قوله تعاىل، (1)چېئ

 .. واهلل أعلم(2)چڭ  ڭ  ۇ
 القاعدة الواحدة والسبعون  

 (على عمله وينظر فيه يوم القيامة كل مكلف فسيحاسب)

اترت ، وتوكلمة الشرائع أقول: وهذا قد أمجع عليه املسلمون، واتهقت عليه
، ، وصدق قاطع ما له من دافع، فهو حق واقعبه األدلة من الكتاب والسنة

 :قاعد  العظيمة يف مجل من املسائلوالكال  على هذه ال
: يف سياق األدلة من الكتاب والسنة على وقو، اجلزاء املسألة األوىل

ۆئ  چ: قال تعاىل ،واحلساب على األعمال يو  القيامة، واألدلة عليه كثري 

پ  پ  ڀ  ڀ  چ : وقال نوح لقومه ، (3)چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ

ٱ  ٻ    چ : وقال تعاىل ،(4)چٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ          ٿ      ڀڀ

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

وئ  وئ   چ: وقال تعاىل يف عدد من اآليات، (5)چٺ  ٿ    ٿ

                                                 

 .14-13النازعات:  (1)
 .7-6النازعات:  (2)
 .26-25الغاشية:   (3)
 .114-113الشعراء:   (4)
 .2-1األنبياء:   (5)
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: وقال تعاىل ،(2)چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ڭۓ  ڭچ :وقال تعاىل ،(1)چۇئ

ی  چ : وقال تعاىل، (3)چڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گچ 

يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت  حت  خت    مت    ىئجئ  حئ  مئ

 ،(4)چمخ  جس  حخيث  حج  مج  جح  مح  جخ   ىثىت  يت  جث  مث

ٺ  ٺ   ٺ  ٺ    ڀٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ        ڀ  ڀ چ: وقال تعاىل

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ: وقال تعاىل ،(5)چڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ

وقال تعاىل حاكيا دعاء  ،(6)چې  ې   ې  ې  ى   ى       ائ  ائ

ەئ  وئ       وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   چ: إبراهيم عليه الصالو والسال 

ۉ  ې  ې     ۉۋ        ۋ  ۅ  ۅ  ۈ  ٴۇچ: وقال تعاىل ،(7)چۈئ

ڃ  ڃ  ڃ   ڃ                  چ       چ  چ: وقال تعاىل، (8)چې

                                                 

 .202البقر :   (1)
 .4املائد :   (2)
 .19آل عمران:   (3)
 .18الرعد:   (4)
 .21-19الرعد:   (5)
 .40الرعد:   (6)
 .41إبراهيم:   (7)
 .51إبراهيم:   (8)
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ژ  ژ    ڈچ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     چ: وقال تعاىل ،(1)چڑ

ىب  يب  جت    حت  خت  مت  ىت  يت  جث    مبجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب

وقال   ،(3)چہ  ھ  ھ  ھ     ھچ : وقال تعاىل ،(2)چمث  ىث  يث  حج

ڀ      ڀ  ٺ    ڀپ  پ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ           ٻ  ٻ  پچ : تعاىل

ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        چ : وقال تعاىل ،(4)چٺ

ا على أهل واحلساب تار  يكون يسري ،(5)چڤ   ڦ  ڦ  ڦ    ڦ
: ، قال تعاىلن عسريا على أهل الكهر واملطالهة، وتار  يكواإلميان والتقوى

چ  چ  چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڎ     چ

 ،(6)چڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ          ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ

ں  ں  ڻ       چ :وقال تعاىل عن أهل اإلميان إذا استلموا صحههم باليمني

وقال تعاىل يف بيان ، (7)چڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھڻ  ڻ  

                                                 

 .39النور:   (1)
 .26ص:   (2)
 .53ص:   (3)
 .17غافر:   (4)
 .27غافر:   (5)
 .12-7االنشقاق:   (6)
 .21-19احلاقة:   (7)
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ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ : إحاطة علمه بكل ما يصدر عن العباد ظاهرًا أو باطنًا

ژ  ژ  ڑ    ڈڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈ  ڇچ  چ

وقال تعاىل يف ذ  املكذبني  ،(1)چک  گ  گ     گ  گ   کڑ  ک  ک

من ) ×:وقال النيب  ،(2)چې  ې   ې  ې  ى  چ : بيو  احلساب
فقالت عائشة رضي اهلل تعاىل عنها: يا رسول اهلل أمل يقل  (.حوسب عذب

إمنا ذلك العرض، ولكن ) :فقال؟ (3)چڇ  ڇ  ڍ  ڍ چ: اهلل تعاىل
مل ملا الكيس من دان نهسه وع) ×:وقال  .(4) (من نوقش احلساب يهلك

(. قال هواها ومتنى على اهلل األمانينهسه ع بتبعد املوت ، والعاجز من أ
 .(5)أن حياسب يو  القيامة : دان نهسه: أي حاسبها يف الدنيا قبلالرتمذي

يقول يف بعض  ×مسعت رسول اهلل ) وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت:
، فلما انصرف قلت: يا نيب اهلل ما (اللهم حاسبين حسابًا يسريًا)صالته: 

أن ينظر اهلل يف كتابه فيتجاوز عنه، من نوقش )احلساب اليسري؟ قال: 
احلساب يومئذ يا عائشة هلك، وكل ما يصيب املؤمن يكهر اهلل عز وجل 

                                                 

 .284البقر :  (1)
 .27النبأ:  (2)
 .8االنشقاق:  (3)
ويف (، 103رقم: )البطاري يف العلم، باب من مسع شيئا فراجع حتى يعرفه، أخرجه  (4)

( يف اجلنة، 2876) :ومسلم رقم(، 6536رقم: )الرقاق، باب من نوقش احلساب عذب، 
 .باب إثبات احلساب

 .(26( يف صهة القيامة، باب رقم )2461) :الرتمذي رقمسنن الرتمذي  (5)



 

 935 

 قال: ×وعن حممود بن لبيد أن النيب ، (1)(به عنه حتى الشوكة تشوكه
اثنان يكرههما ابن آد : املوت، واملوت خري للمؤمن من الهتنة، ويكره قلة )

من كانت عنده مظلمة ) ×:وقال  .(2)(املال أقل للحساباملال، وقلة 
ألخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثمَّ دينار وال درهم من قبل أن يؤخذ ألخيه 
من حسناته، فإن مل يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت 

 :×وعن أبي سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل  .(3)(عليه
من النار، فيحبسون على قنطر  بني اجلنة والنار، فيقص خيلص املؤمنون )

لبعضهم من بعض مظامل كانت بينهم يف الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن 
هلم يف دخول اجلنة، فوالذي نهس حممد بيده ألحدهم أهدى مبنزله يف اجلنة 

أن ناسًا ال حياسبون، وهم  ×وقد أخرب  .(4)(امنه مبنزله كان يف الدني
ألهًا إكرامًا هلم كما جاء يف حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما قال:  سبعون

والنيب ومعه  ،عرضت علي األمم فرأيت النيب ومعه الرهيط) ×:قال النيب 
الرجل والرجالن، والنيب ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت 
أنهم أميت فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إىل األفق، فنظرت فإذا 
سواد عظيم، فقيل لي انظر إىل األفق اآلخر، فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل 

ري حساب وال ومنهم سبعون ألهًا يدخلون اجلنة بغ ،لي: هذه أمتك
                                                 

 (.24215) :، رقم(40/260) :أمحدرواه  (1)
 :، رقم(39/36) :أمحد(، و382، رقم: )445: ـص يف أحاديثه مساعيل بن جعهررواه إ (2)
(23625.) 
 (.6534، كتاب الرقاق، باب القصاص يو  القيامة، رقم: )البطاريأخرجه  (3)
 (.6535، كتاب الرقاق، باب القصاص يو  القيامة، رقم: )البطاريأخرجه  (4)



 

 936 
 

ثم نهض فدخل منزله فطاض الناس يف أولئك الذين يدخلون  ،(عذاب
اجلنة بغري حساب وال عذاب، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول 

، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا يف اإلسال  ومل يشركوا باهلل ×اهلل 
ذي وما ال)فقال:  ×أشياء، فطرج عليهم رسول اهلل  شيئًا، وذكروا
هم الذين ال يرقون، وال يسرتقون، وال )؟ فأخربوه، فقال: (ختوضون فيه

، فقا  عكاشة بن حمصن فقال: اد، اهلل أن (يتطريون، وعلى ربهم يتوكلون
، ثم قا  رجل آخر فقال: اد، اهلل أن (أنت منهم) جيعلين منهم، فقال:

وقد اتهق املسلمون على هذه  .(1)(جيعلين منهم، فقال: سبقك بها عكاشة
األكرب  ومن أنكرها أو كذب بها أو جحدها فهو كافر الكهر ،العقيد 

 .املطرج عن امللة بالكلية، واهلل املوفق
: ثم اعلم وفقك اهلل تعاىل لطاعته أن احلساب يو  القيامة املسألة الثانية

، فأما حساب العرض حساب عرض، وحساب نقاش سيكون على نوعني:
، إذا اعرتف بها غهرها اهلل تعاىل ، حتىتقرير املؤمن بذنوبه اليت عملها فهو

دلة ، وهو املسمى يف األال يطالب العبد فيه بنتائج النعمفهو حساب 

چ  چ  چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  چ: ، كما قال تعاىلباحلساب اليسري

                                                 

وباب من اكتوى أو كوى (، 5752رقم: )البطاري يف الطب، باب من مل يرق،  أخرجه  (1)
رقم: ويف الرقاق، باب يدخل اجلنة سبعون ألها بغري حساب، (، 5705رقم: )غريه، 

ميان، باب الدليل على دخول طوائف من املسلمني ( يف اإل220) :ومسلم رقم(، 6541)
 .اجلنة بغري حساب وال عذاب
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بأنه  ×، وقد مساه النيب (1)چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڎ     ڈ
، وهو حديث عائشة رضي اهلل تعاىل عنها كما سيأتي يف ،حساب العرض

 رجال أن عنهما اهلل رضي عمر عن اهلل عبد حديثاحلساب املذكور يف 
 ربه من أحدكم يدنو) :قال ؟النجوى يف يقول × النيب مسعت كيف سأله
 :ويقول ،نعم :فيقول ؟وكذا كذا أعملت :تعاىل فيقول كنهه عليه يضع حتى

 يف عليك سرتتها إني :يقول ثم فيقرره ،نعم :فيقول ؟وكذا كذا أعملت
 .(2)(اليو  لك أغهرها وأنا الدنيا

العسري ، وهو احلساب احلساب فهو حساب النقاش وأما النو، الثاني من 
، وهو حساب املطالبة بنتائج النعم، العذاب ، والذي ال جنا  معه منالشديد

ېئ           ىئ   ىئ   ىئ  ی  ی     ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ            ېئچ: كما قال تعاىل

ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب                حب  خب  مب  ىب       يب  جت  حت              

 النيب عن عنه اهلل رضي مالك بن أنس حديث، وهو املذكور يف (3)چخت
 لك كانت لو عذابا النار أهل ألهون وتعاىل تبارك اهلل يقول) :قال ×

 من أهون أردت قد :فيقول ،نعم :فيقول ؟بها مهتديا أكنت فيها وما الدنيا

                                                 

 .8-7االنشقاق:  (1)
ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ     چالبطاري يف املظامل، باب قول اهلل تعاىل: أخرجه  (2)

ويف األدب، باب سرت املؤمن على نهسه، (، 4685رقم: )،  چىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ېئېئ
ويف التوحيد، باب كال  الرب عز وجل يو  القيامة مع األنبياء وغريهم، (، 6070رقم: )
 .( يف التوبة، باب توبة القاتل وإن كثر قتله2768) :ومسلم رقم(، 7514رقم: )

 .20األحقاف:   (3)
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 فأبيت النار أدخلك وال) :قال أحسبه (تشرك أال آد  صلب يف وأنت هذا
 قال) :قاال عنهما اهلل رضي سعيد وأبي هرير  أبي وعن .(1)(الشرك إال

 مسعا لك أجعل أمل له فيقول القيامة يو  بالعبد يؤتى) ×: اهلل رسول
 وتربع ترأس وتركتك ،واحلرث األنعا  لك وسطرت ،وولدا وماال وبصرا
 كما أنساك اليو  :له فيقول ،ال :فيقول ،هذا يومك مالقي أنك تظن فكنت
 ،غريب صحيح حديث هذا) :وقال ،(2)والرتمذي مسلم رواه (.نسيتين
. فحساب (3) (العذاب يف أتركك اليو  نسيتين كما أنساك اليو  قوله ومعنى

 ×، وقد مجع النيب بنتائج النعم، هذا هو حساب اهلالك والعذاباملطالبة 
فقالت عائشة رضي اهلل  (،من حوسب عذب) ×:بني النوعني يف قوله 

إمنا )فقال: ؟ (4)چڇ  ڍ  ڍڇ  چ: أومل يقل اهلل تعاىل) :تعاىل عنها
إمنا ذلك ) :فقوله .(5)(ذلك العرض، ولكن من نوقش احلساب يهلك

من نوقش ) :، وقوله( هو لنو، األول، وهو حساب العرضالعرض

                                                 

، كتاب أحاديث األنبياء، باب خلق آد  صلوات اهلل عليه وذريته، رقم: البطاري أخرجه (1)
باب طلب الكافر الهداء مبلء األرض  ،هات املنافقني وأحكامهممسلم يف ص(، و3334)

 .(2805) :رقم ،ذهبا
( يف صهة القيامة، باب 2430) :الرتمذي رقم، و( يف الزهد2968) :رقمأخرجه مسلم  (2)

 .(7) :رقم
 .(7) :( يف صهة القيامة، باب رقم2430) :الرتمذي رقمسنن  (3)
 .8-7االنشقاق:  (4)
 خترجيه.تقد   (5)
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، ، وهو حساب النقاشمن أنوا، احلسابهو النو، الثاني  (،احلساب يهلك
 .تعاىل أن خيهف عنا، واهلل أعلم، نسأل اهلل فهما نوعان

اعلم رمحك اهلل تعاىل أن األدلة وردت بأن أول ما حياسب  :املسألة الثالثة
ه وكانت مقبولة ، فإن صلحت صالتة من عمله الصال لعبد يو  القيامعنه ا

عن حريث بن قبيصة ، نظر يف باقي عمله، وإن فسدت رد عليه باقي عمله
قدمنا املدينة فقلت: اللهم يسر لي جليسًا صاحلًا، قال فجلست إىل )قال: 

أبي هرير  فقلت: إني سألت اهلل أن يرزقين جليسًا صاحلًا، فحدثين حبديث 
، لعل اهلل أن ينهعين به، فقال: مسعت رسول اهلل ×مسعته من رسول اهلل 

فإن  إن أول ما حياسب به العبد يو  القيامة من عمله صالته،)يقول:  ×
صلحت فقد أفلح وأجنح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من 
فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطو،، فيكمل 

 .(1) (بها ما نتقص من الهريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك
فإن قلت: وكيف جنمع بني هذا احلديث وبني احلديث الذي يثبت فيه النيب  

هي أول ما يقضى بني العباد  فيه؟ فقد ثبت يف الصحيحني أن الدماء  ×
 ؟(2)(أول ما يقضي بني الناس بالدماء) :قال ×أن النيب 

                                                 

ل ما حياسب به العبد يو  ( يف الصال ، باب ما جاء أن أو413) :رقمرواه الرتمذي،  (1)
يف الصال ، باب احملاسبة على الصال ، وأمحد يف  (،466رقم: )الصال ، والنسائي  القيامة
 (.1/263) :، واحلاكم(377و 5/72) :املسند

 قال األلباني: )صحيح(.
مسلم يف (، و6533الرقاق، باب القصاص يو  القيامة، رقم: )، كتاب البطاري أخرجه (2)

 (.1678) :رقم...  باب ااجمازا  بالدماء يف اآلخر  ،القسامة
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مجعوا بني  أن أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل لقد ذكرنا يف موضع آخر فأقول:
 ، األول: أن احلقوق فسمان:أوجه اجلمعهذه النصوص بوجهني من 

، والصال  حق اهلل لآلدميني فيما بينهم  لبعضوحقوق ، حقوق هلل تعاىل
: فأول ما يقضي فيه من حقوق اهلل تعاىل، والدماء حق لآلدميني، وبناء عليه

تعاىل هو الصال ، وأول ما يقضى فيه بني الناس فيما هو من حقوقهم هو 
 لدماء، واملراد بأمر الدماء أي القصاص.أمر ا

ا يقع عليه ، فأول موتنهيذأن عندنا حساب  :وهو :وهناك وجه آخر 
 ، فإذا فرغ من احلساب وجاء وقت تنهيذ اجلزاءاحلساب هو أمر الصال 

، الصال  ، وأول ما يقع عليه احلساب هوفأول ما يقضى فيه هو أمر الدماء
، وهلل احلمد وبهذا ال يكون بني النقول يف هذه املسألة مطلق التعارض

 .واملنة
 يحاسبون يو  القيامة؟ : هل الكهار ساملسألة الرابعة

: هذه املسألة فيها خالف، وند، اإلما  شيخ اإلسال  أبا العباس واجلواب
)هذه  :، قال رمحه اهلل تعاىلاهلل تعاىل جييبنا عن هذا السؤالابن تيمية رمحه 

املسألة تناز، فيها املتأخرون من أصحاب أمحد وغريهم، فممن قال: إنهم 
العزيز، وأبو احلسن التميمي، والقاضي أبو ال حياسبون: أبو بكر عبد 

يعلى، وغريهم. وممن قال: إنهم حياسبون: أبو حهص الربمكي من 
وفصل ملكي، أصحاب أمحد، وأبو سليمان الدمشقي، وأبو طالب ا

اخلطاب: أن احلساب يراد به عرض أعماهلم عليهم وتوبيطهم عليها، ويراد 
ريد باحلساب املعنى األول، فال فإن أباحلساب موازنة احلسنات بالسيئات، 
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وإن أريد املعنى الثاني، فإن قصد بذلك ريب أنهم حياسبون بهذا االعتبار، 
وإن هذا خطأ ظاهر، أن الكهار تبقى هلم حسنات يستحقون بها اجلنة، ف

أريد أنهم يتهاوتون يف العقاب، فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب 
با حسنات خهف عنه العذاب، كما أن أمن َقلَّْت سيئاته، ومن كان له 

ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  چ  وقال تعاىل: طالب أخف عذاًبا من أبي َلَهب، 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ وقال تعاىل: ، (1)چٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ

والنار َدَرَكات، فإذا كان بعض الكهار عذابه أشد عذاًبا من , (2)چٻ
مراتب العذاب، ال بعض لكثر  سيئاته وقلة حسناته كان احلساب لبيان 

  .(3)ألجل دخوهلم اجلنة(
)وأما الكهار فال حياسبون حماسبة من توزن حسناته  :رمحه اهلل تعلىوقال 

وسيئاته، فإنه ال حسنات هلم، ولكن تعد أعماهلم ووحصى، فيوقهون عليها 
احلق يف مسألة الكهار هو فصار القول  .(4)(ويقررون بها وجيزون بها

اتهم إنهم حياسبون ويقصد أنه ينظر يف حسناتهم وسيئ :: فمن قالالتهصيل
، ألن كهار ال حسنات هلم يو  القيامة، فإن  الويوازن بينها فهذا قول باطل

ال  فهم، (5)چڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چچ: اهلل تعاىل يقول

                                                 

 .88النحل:  (1)
 .37التوبة:  (2)
 .(4/306) :جممو، الهتاوى (3)
 .98: ـص العقيد  الواسطية (4)
 .23الهرقان:  (5)
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، وأما من قال: حياسبون ويقصد به حياسبون هذا النو، من احلساب
 .نار فإنهم حياسبون بهذا االعتبار، واهلل أعلمدركاتهم يف الحسابهم لتمييز 
 : هل الكهار سيحاسب على تركه للهرو، ؟ املسألة اخلامسة

سيحاسبون ويعذبون على ترك ، الذي جنز  به هو أنهم نعم :واجلواب
، مع و  واحلج وحنوها من فرو، الشريعة، أي الصال  والزكا  والصالهرو،

احلال على ما ، ولكن من باب ترك سميتها بالهرو،ين ال أوافق على تأن
، منه فرو، فيه إمجال، وإال فتقسيم الدين إىل أصول وقرره األصوليون فقط

، فصلت يف هذه املسألة يف موضع آخر، وقد ، ومنه ما هو حقما هو باطل
واملقصود أن احلق احلقيق بالقبول والقول الذي ال ينبغي اخلالف فيه أصال 

، وعلى الكهار يعذبون وحياسبون يو  القيامة على كهرهم باهلل تعاىلهو أن 
، والدليل قول الصحيح أنهم خماطبون بالهرو،، وذلك ألن التركهم للهرو،

: على ذلك قوله تعاىل عن املؤمنني حني يتساءلون عن ااجمرمني فيقولون هلم
لة الهرو، على وهو من مج، (1)چمج  جح    مح  جخ       حخ  مخ  جس     حس    خس   مسچ 

حط  چ: وهو من الهرو،، (2)چمص  جض  حض  خضچ  :حد قول األصوليني

، وهو من (4)چجغ  مغ  جف       حفچ : وهو من الهرو،، (3)چمط  مظ   جع
النار على أصول الشريعة  ، فقد بني اهلل تعاىل أنه عذب أهلاألصول

حياسبون على كل ذلك يو   ، فهموفروعها، مما يدل على أنهم مطالبون بها
                                                 

 .43-42املدثر:  (1)
 .44املدثر:  (2)
 .45املدثر:  (3)
 .46املدثر:  (4)



 

 943 

، على (1)چڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ: ، وقال تعاىلالقيامة
أن الكهار خماطبون بهرو، ، فالقول الصحيح أي زكا  املال :أحد التهسريين

، و معاقبون على تركها يو  القيامة، وبناء على هذا الرتجيح فهالشريعة
والقول الصحيح كذلك هو أن اإلسال  بالنسبة للعبادات إمنا هو شرط 

، مبعنى أن العباد  إن دخل وقتها فإنها جتب يف ذمة شرك وجوبصحة ال 
، واليت منها شروط صحتهاب، ولكنها ال تصح منه إال باإلتيان فرالكا

ال به، كما تقرر يف القواعد، إ، فإن األمر بالشيء أمر به ومبا ال يتم اإلسال 
م فإنه وقد أمجع أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل على أن الكافر إذا تاب وأسل

إحسانا وختهيها ال يطالب بقضاء ما فاته زمن الكهر رمحة من اهلل تعاىل و
ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  چ: ، قال تعاىلعلى عباده

 .(2)چھ
سبون يو  القيامة الكهار حما أنواخلالصة حتى ال يتشتت الكال  أن نقول: 

 .أعلم على ترك الهرو،، ومعذبون يو  القيامة على تركها، واهلل
پ  چ: تعاىل قوله بني جنمع وكيف: قلت إناملسألة السادسة: 

ی  ی  ی    جئ  چ: تعاىل وقوله ،(3)چپ   پ  پ  ڀ  ڀ           ڀ 

                                                 

 .7-6فصلت:  (1)
 .38األنهال:  (2)
 .93-92احلجر:  (3)
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 ،(2)چڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦچ: وقوله ،(1)چحئ    مئ  ىئ  يئ
 ينهيه؟ ومر  السؤال يثبت مر  فكيف

 وبيان ،والعصمة التوفيق وبه واملنة احلمد وهلل ذلك يف إشكال ال: فأقول 
 :وجوه من ذلك

 مقدراه جًدا طويل يو  القيامة يو  أن بالدليل املتقرر املعلو  من إنه: األول
 ،بعضه يف الكهار فيسأل األحوال، فيه ختتلف فلطوله سنة ألف مخسون
 يف السؤال بها يقصد للسؤال املثبتة فاآليات بعضه، يف سؤاهلم عن ويكف
 بعض ختص إمنا السؤال ترك فيها اليت واآليات اليو ، هذا أوقات بعض

 حتى السؤال عد  وقت بعينه هو السؤال وقت فليس اليو ، هذا أوقات
 بعض يف سؤاهلم برتك اإلخبار من يلز  فال االختالف، ذلك من يلز 

 يف التهريق إىل مرده الوجه وهذا أجزائه، كل يف تركه اليو  ذلك أجزاء
  .أعلم واهلل األحوال،

 اإلجرا  يف بلغوا الذين ااجمرمون هم سؤاهلم املرتوك إن: يقال أن: الثاني
 وحنو جهل وأبي وقارون وهامان وكهرعون الشياطني،  ومرد كإبليس حده

 قصة سياق يف تعاىل قال ولذلك اإلجرا ، يف الغاية بلغوا الذين هؤالء
ی  ی  ی    جئ  چ: تعاىل وقال ،چڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦچ: قارون

ٱ  ٻ  ٻ   حئ    مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب   

 عتا  هم يسألون ال الذين أن بيان فيه وهذا ،(3)چٻ  ٻ  پ
                                                 

 .39الرمحن:  (1)
 .78القصص:  (2)
 .41-39الرمحن:  (3)
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 بقية يف تكون بالسؤال أخربت اليت واآليات واجلن، اإلنس من الكهر 
 ترك منه يلز  ال البعض سؤال برتك فاإلخبار املوحدين، وعصا  الكهار
 عظم فمن الكهر ، أصناف بني التهريق إىل مرده الوجه وهذا اجلميع، سؤال
 .أعلم واهلل ُيسأل، فإنه ذلك دون كان ومن ُيسأل، ال جرمه واشتد كهره

 االستطبار سؤال هو إمنا اآليات يف املنهي السؤال إن: يقال أن: الثالث
 والتوبيخ، التقريع سؤال هو إمنا املثبت والسؤال ،واالستعتاب واالستعال 

ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک   چ: تعاىل قال كما استعتاب سؤال يسألون ال فالكهار

 ،(2)چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ : تعاىل وقال ،(1)چک
: تعاىل قال كما بهم التنكيل يف زياد  وتوبيخ تقريع سؤال يسألون ولكنهم

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   چ

ٺ  ٺ    ڀڀ  ڀ  ڀپ    پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ

ڭ  ڭ  ۇ   ۇ            ۆ  ۆ            چ: تعاىل وقال ،(3)چٺ  ٺ   ٿ  ٿ

 وحنو ،(4)چۉ  ې  ې  ې   ې  ى   ۉۋ  ۅ  ۅ  ۋۈ  ۈ  ٴۇ
 .اآليات من ذلك
 والسؤال ،العهو يعقبه الذي االستعتاب سؤال هو املنهي السؤال نفإذ

 بهم، والنكال عذابهم يف زياد  هو الذي والتوبيخ التقريع سؤال هو املثبت

                                                 

 .24فصلت:  (1)
 .35اجلاثية:  (2)
 .50-49غافر:  (3)
 .34األحقاف:  (4)
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 النصوص بني يبقى ال السؤال ونوعية واألشطاص األحوال بني فبالتهريق
 واهلل أتباعها، من وجعلنا منارها اهلل أعلى املطرد  كعادتها إشكال أي

 .أعلم
ن م ×اعلم رمحك اهلل تعاىل أن هناك من أمة حممد  :املسألة السابعة

منهم ، نسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا يدخلون اجلنة بال حساب وال عذاب
أثبت الدليل على  نالسبعون ألها الذي برمحته وجوده وكرمه وإحسانه، وهم

، فهي الصحيحني من حديث يدخلون اجلنة بال حساب وال عذاب أنهم
: فقال جبري، بن سعيد عند كنت): قال: السلمي الرمحن عبد بن حصني

 مل إني أما: قلت ثم. أنا: قلت البارحة؟ اْنَقضَّ الذي الكوكب رأى أيُّكم
 ما: قال. اسرتقيُت: قلت صنعَت؟ فماذا: قال. ُلِدْغُت ولكن صال ، يف أكن

 حدَّثكم وما: فقال. الشعيبُّ حدَّثناه حديث: قلت ذلك؟ على َحَمَلك
 ال: قال أنه األسلمي، احُلَصْيب بن ُبَريَد  عن حدَّثنا: قلت: قال الشعيبُّ؟

 ولكن مسع، ما إىل انتهى َمن أحسن لقد: فقال. ُحَمة أو َعني من إال ُرقية
 النيبَّ فرأيت اأُلَمُم، عليَّ ُعِرَضْت): قال × النيبِّ عن عباس ابن حدَّثنا
 ُرِفَع إْذ أحد، معه ليس والنيبَّ والرجالن، الرجل ومعه والنيبَّ الرهُط، ومعه

 ولكن وقوُمه، موسى هذا: لي فقيل أمَّيت، أنهم فظننت عظيم، َسَواد لي
 اآلَخر، األفِق إىل اْنُظْر: لي فقيل عظيم، سواد فإذا فنظرُت، اأُلُفِق، إىل اْنُظر
 اجلنة يدخلون ألها سبعون ومعهم أمتك، هذه: لي فقيل عظيم، سواد فإذا
 أولئك يف الناس فطاض منزله، فدخل نهض ثم. (عذاب وال حساب بغري

 َصِحُبوا الذين فلعلَّهم: بعضهم فقال ،حساب بغري اجلنة يدخلون الذين
 فلم اإلسال  يف ُوِلُدوا الذين فلعلَّهم: بعضهم وقال ،× اهلل رسول
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: قالف  × اهلل رسول عليهم فطرج - أشياَء وذكروا - شيئا باهلل ُيْشِركوا
 وال َيْرُقون، ال الذي هم): فقال فأخربوه، ؟(فيه ختوُضون الذي ما)

 ِمْحَصن، بن ُعكَّاشة فقا . (يتوكلون ربهم وعلى يتطيَّرون، وال يسرتقون،
 آخُر، رجل قا  ثم. (منهم أنت): فقال. منهم جيعَلين أن اهلل اْدُ،: فقال
يقول  .(1)(ُعكَّاشة بها َسبقك): فقال. منهم جيعلين أن اهلل اد،: فقال

شاذ   وهي رواية (ُهُم الَِّذيَن اَل َيْرُقوَن) جاء يف احلديث لهظ: :العلماء
: أنها خمالهة هلدي لعد  وجوه منها، وال تصح انهرد بها مسلم عن البطاري

، وألن يف الرقية -رضي اهلل عنهم -ان يرقي أصحابه فقد ك ×النَّيب 
، وألنَّ فكيف ُيمنع هذا الهضل ،، فإن الراقي حمسن على غريهإحسانًا للغري

راقي ال وعمل ال (،بِِّهْم َيَتَوكَُّلوَنَوَعَلى َر) قال يف آخر احلديث: ×النَّيب 
، فهؤالء واملتطري ،، واملكتويمنافا  بينه وبني التوكل، خبالف املسرتقي

 خلون اجلنة من غري حساب وال عذاب. األصناف بهذه الصهات يد
 :شيطنا قال يرقون ال البطاري عند وليس) :قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل

 من غلط وهي ،احلديث يف مقحمة وقعت اللهظة وهذه ،الصواب وهو
 اجلنة دخول هؤالء به يستحق الذي الوصف جعل النيب فإن الروا  بعض
 ،يرقيهم أن غريهم يسألون فال ،وجتريده التوحيد وحقيق هو حساب بغري
 ويتوكلون ،الشرك من نو، والطري  ،يتوكلون ربهم وعلى ،يتطريون وال

 متا  من هو والتطري االسرتقاء وتركهم ،غريه على ال وحده اهلل على
 وما مسعود أبن قال .(2) (الشرك الطري ) :احلديث يف كما اهلل على التوكل

                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
 (.5092) :، رقم(9/26) :يعلى املوصلي وأب رواه (2)
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 رقية وأما ،ينايف التطري فالتوكل ،بالتوكل يذهبه اهلل ولكن تطري من إال منا
 يف وأذن ،جربيل اهلل رسول رقى قدو ،الراقي من إحسان فهي العني
 من) :فقال فيها واستأذنوه ،شرك فيها يكن مل ما بها بأس ال :وقال ،الرقي

 ،وإحسان نهع أنها على يدل وهذا .(1)(فلينهعه أخاه ينهع أن منكم استطا،
 راج سائل واملسرتقي ،حمسن فالراقي ،ورسوله هلل مطلوب مستحب وذلك

  .(2)(ذلك ينايف والتوكل ،الغري نهع
فهؤالء السبعون ألها يدخلون اجلنة على الصهة اليت ذكرتها األدلة، ولكن 

، آخرين معهم إن بل ألهًا، سبعني فقط ليسوا ألهًا السبعني هؤالء أن البشار 
 فاستزدت) :البيهقي و أمحد عند جيد وسنده هرير  أبي حديث يف جاء قدف
 من ألف كل  .(3)(ألهًا سبعني ألف كل مع فزادني -ربي استزدت: أي-

 من واحد كل مع): رواية ويف زياد ، ألهًا سبعون معهم ألهًا السبعني
 الرواية لكن ضعيهة، الرواية هذه لكن .(4)(ألهًا سبعون ألهًا السبعني

 ال الذين ألهًا السبعني من ألف كل مع × النيب زاد تعاىل اهلل أن الصحيحة
 وعدني) :رواية ويف ألهًا، سبعون منهم ألف كل مع -أمته من حياسبون

 ال ألهًا سبعون ألف كل مع ألهًا سبعني أميت من اجلنة يدخل أن ربي

                                                                                                                        

 (.إسناده حسن): عليه حكم حسني سليم أسدقال  
 .( يف السال ، باب استحباب الرقية من العني2199و)، (2198) :رقمأخرجه مسلم  (1)
 .130: ـحادي األرواح إىل بالد األفراح ص (2)
، رقم: 244: ـالبعث والنشور للبيهقي ص(، و22) :، رقم(1/203) :مسند أمحد (3)
(416.) 
إوحاف اخلري  املهر  بزوائد ، و(1/302) للرتمذي: األصول يف أحاديث الرسولنوادر  (4)

 .(8/245) :املسانيد العشر 
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 أعلم واهلل .(1) (ربي حثيات من حثيات وثالث عذاب، وال عليهم حساب
 ثم) :اهلل عبد بن عتبة عن جيد بسند حبان ابن صحيح ويف .احلثية قدر كم

 عمر فكرب .(2)(حثيات ه ثالثبكه حيثي ثم ألهًا، سبعنيب ألف كل يشهع
 كم ألهًا سبعون ألف كل مع ألهًا السبعون فهؤالء عنه، تعاىل اهلل رضي

كلهم  هؤالء احلثيات، غري ألف وتسعمائة ماليني أربعة ااجممو،؟ سيكون
، فنسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا منهم مبنه وكرمه وجوده، إنه × النيب أمة من

 جواد كريم، واهلل أعلم.
 الثانية والسبعونالقاعدة 

 )اجلنة والنار موجودتان ال تفنيان أبدا وال تبيدان(

مقتضى هذه : انعقد إمجا، أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل على أقول
العريقة ، وهذه القاعد  القاعد  واألصل الكبري، خالفا لكثري من أهل البد،

 :الطيبة تتضمن أربعة أمور
، وقد باقية، وأن النار موجود  وأنها باقيةــ أن اجلنة موجود ، وأنها 

أدلة أن اجلنة والنار  فمن، على إثبات ذلك تواترت األدلة وله احلمد
ڀ  چ : اجلنة نعيم ذكر بعد كثري  آيات يف تعاىل قوله: موجودتان

                                                 

( يف صهة القيامة، باب يدخل من هذه األمة سبعون ألها 2439) :قمرواه الرتمذي ر (1)
 (.هذا حديث حسن غريب): وقال. دون حساب

 (.7247) :، رقم(16/231) :صحيح ابن حبان(2)
 :مسند الشامينيو(، 771) :، رقم(22/304): املعجم الكبريرواه الطرباني يف و 
 :، رقم(10/409) :جممع الزوائد ومنبع الهوائدورد يف و (،2863) :، رقم(4/106)
كنز (، و7900) :، رقم(8/254) :إوحاف اخلري  املهر  بزوائد املسانيد العشر (، و18709)

 (.32104) :، رقم(11/446) :العمال
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 فهذا ،(2)چڱ  ں      ں  ڻ  ڻ چ :تعاىل وقوله ،(1)چڀ
 بها، القرآن نزل اليت اللغة مقتضى هو كما املاضي يف وقع أمٍر عن إخبار
  ،(3)چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ   ھ  ھ            ھچ: تعاىل وقال
 عنا، أخهي ولكنه أعد أنه على يدل مما مضى أمٍر عن إخبار أيًضا وهذا
 : تعاىل وقوله، (4)چىئ  يئ  چ: كثري  آيات يف النار شأن يف تعاىل وقوله

  .اآليات هذه وحنو ،(5)چۓ  ڭ  ڭ   چ
ڑ  ک    ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ: تعاىل قوله: ذلك ومن

 ال الشارح وخرب اآلن، وقبل اآلن موجود  أنها يف صريح وهذا ،(6)چڳ
 .فيه خلف
 أحدكم إن: )مرفوًعا عمر ابن حديث من الصحيحني يف ما: ذلك ومن

 وإن اجلنة، أهل فمن اجلنة أهل من كان فإن والعشي بالغدا  مقعده عرض
 عز اهلل يبعثك حتى مقعدك هذا: يقال النار، أهل فمن النار أهل من كان

 أنهما على دليل والنار اجلنة على العرض وهذا .(7)(القيامة يو  وجل

                                                 

 .133آل عمران:  (1)
 .21احلديد:  (2)
 .17السجد :  (3)
 .24البقر :  (4)
 .13البهتح:  (5)
 .15-13النجم:  (6)
رقم: البطاري يف اجلنائز، باب امليت يعرض عليه مقعده بالغدا  والعشي، أخرجه  (7)
( يف 2866) :ومسلم رقم(، 6515رقم: )ويف الرقاق، باب سكرات املوت، (، 1379)
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  ڻں   ں  ڻ  ڻ  ڻچ: تعاىل قوله: ذلك ومن، اآلن موجودتان

 على يعرضون وكيف ،(1)چۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ
 من الصحيحني يف ما: ذلك ومن العد ؟ حيز يف هو بل له، حقيقة ال أمٍر

 أهلها أكثر فإذا اجلنة يف اطلعت: )× اهلل رسول قال: قال عمران حديث
 دليل فيهما واالطال، ،(2) (النساء أهلها أكثر فإذا النار يف واطلعت الهقراء،
 الصحيحني يف ما: ذلك ومن، اآلن خملوقتان وأنهما وجودهما على صريح
 يف مقعدك هذا: فيقال: ) وفيه قربه يف امليت سؤال يف أنس حديث من أيًضا
 رؤية هلما ورؤيته ،(3)(مجيًعا فرياهما اجلنة من مقعًدا به اهلل أبدلك النار

 األهواء أهل من يقوله من يقوله كما أمثال وضرب خيال أنها ال حقيقية
: وفيه مطواًل املتقد  عازب بن الرباء حديث الداللة يف ومثله والبد،،

 له وافتحوا اجلنة من فأفرشوه عبدي صدق أن: السماء من مناٍد فينادي)

                                                                                                                        

يف اجلنائز، باب  (1/239) :اجلنة، باب عرض مقعد امليت من اجلنة أو النار عليه، واملوطأ
 ( يف اجلنائز، باب ما جاء يف عذاب القرب، والنسائي1072) :جامع اجلنائز، والرتمذي رقم

 يف اجلنائز، باب وضع اجلريد  على القرب. (2071) رقم:
 .46غافر:  (1)
رقم: وباب صهة اجلنة والنار، رقم: )(، ري يف الرقاق، باب فضل الهقر، البطاأخرجه  (2)
ويف النكاح، باب (، 3241رقم: )ويف بدء اخللق، باب ما جاء يف صهة اجلنة، (، 6546)

 ( يف الذكر والدعاء، باب أكثر أهل اجلنة2737ومسلم رقم ) (،5198رقم: ) كهران العشري،
( يف صهة جهنم، باب ما جاء أن أكثر أهل النار 2606)( و2605الهقراء، والرتمذي رقم )

 النساء.
 تقد  خترجيه. (3)
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 أن:  السماء من مناٍد فينادي: )للكافر يقال أنه: أيًضا وفيه ،(1) (اجلنة إىل باًبا
 أنهما على دليل وهذا ،(النار إىل باًبا له وافتحوا النار من فأفرشوه كذب

 .موجودتان
 اهلل رسول قال): قال هرير  أبي حديث يف الصحيحني يف ما: ذلك ومن
: فقلت قصر جانب إىل تتوضأ امرأ  فإذا اجلنة يف رأيتين نائم أنا بينا: )×
 ،(مدبًرا فوليت غريتك فذكرت اخلطاب، بن لعمر: فقالوا القصر؟ هذا ملن

 حق األنبياء ورؤيا .(2) (اهلل رسول يا أغار مثلك على: وقال عمر فبكى
 .وصدق

 عنه اهلل رضي - هرير  أبي حديث من أيًضا الصحيحني يف ما: ذلك ومن 
 ما الصاحلني لعبادي أعددت: تعاىل اهلل قال: )× اهلل رسول قال): قال -
 صريح وهو ،(3) (بشر قلب على خطر وال ،مسعت أذن وال ،رأت عني ال
 .املطلوب على الداللة يف

 عنه اهلل رضي - هرير  أبي حديث من أيًضا الصحيحني يف ما: ذلك ومن
 احلر شد  فإن بالصال  فأبردوا احلر اشتد إذا: )× اهلل رسول قال): قال -

                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
 تقد  خترجيه. (2)
ويف تهسري (، 3244رقم: )البطاري يف بدء اخللق، باب ما جاء يف صهة اجلنة، أخرجه  (3)

ويف التوحيد، باب (، 4779رقم: )، چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      چ  ـ:سور  السجد ، باب
( يف اجلنة 2824) :ومسلم رقم (، 7498رقم: )، چۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  چقوله تعاىل: 

 ( يف التهسري، باب ومن سور  السجد .3195) :يف فاوحته، والرتمذي رقم
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 لكن معدومة؟ زالت ال وهي فيحها الناس جيد وكيف ،(1)(جهنم فيح من
 .اخلذالن من باهلل ونعوذ القلوب بعض أعمى من سبحان

 النار اشتكت: )مرفوًعا هرير  أبي حديث من البطاري رواه ما: ذلك ومن
 ،الشتاء يف نهٍس :بنهسني هلا فإذن بعًضا بعضي أكل رب يا: فقالت ربها إىل

 ما وأشد جهنم، فيح من احلر من جتدون ما فأشد الصيف، يف ونهس
 .(2) (جنهم زمهرير من الربد من جتدون

 عنه اهلل رضي - هرير  أبي حديث من أيًضا البطاري رواه ما: ذلك ومن
 نار من جزًءا سبعني من جزء هذه ناركم إن: )قال × اهلل رسول أن -

 بتسعة عليها فضلت: )قال. لكافية كانت إن اهلل رسول يا: قيل ،(اآلخر 
  .(3)(جزًءا وستني

 عند والنار اجلنة اختصمت: )× النيب قال الصحيح يف ما: ذلك ومن
 الناس ضعهاء إال يدخلين ال لي ما رب يا: اجلنة فقالت ربهما،

 اجلبارون إال يدخلين ال لي ما رب يا: النار وقالت ومساكينهم،
 وأنت أشاء، من بك أرحم رمحيت اجلنة أنت: بينهما اهلل فقضى واملتكربون،

 .(4) (ملؤها ولكليكما ،أشاء من بك أعذب عذابي النار

                                                 

(، 536رقم: )يف مواقيت الصال ، باب اإلبراد بالظهر يف شد  احلر، البطاري أخرجه  (1)
 .( يف املساجد، باب استحباب اإلبراد بالظهر يف شد  احلر645) :ومسلم رقم

 (.537رقم: )يف مواقيت الصال ، باب اإلبراد بالظهر يف شد  احلر، البطاري صحيح  (2)
 (.3265رقم: )، صهة النار، وأنها خملوقة، باب بدء اخللقيف البطاري صحيح  (3)
مسلم يف اجلنة (، و4850رقم: ) چی  ی  ی  یچ أخرجه البطاري، كتاب باب قوله: (4)

 (.2846) :رقم ... باب النار يدخلها اجلبارون ،وصهة نعيمها وأهلها
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 هر  يف امرأ  النار دخلت: )قال × النيب أن الصحيحني يف ما: ذلك ومن
 .(1)(األرض خشاش من تأكل تركتها وال أطعمتها الهي حبستها

 وأنه الكسوف صال  × صالته حديث من الصحيح يف ما: ذلك ومن
 يف رأيته إال أريته أكن مل شيء من ما: )قال وأنه والنار، اجلنة عليه عرضت
 عنب عنقود اجلنة من ليناول تقد  وأنه ،(والنار اجلنة حتى هذا مقامي
 بعضها حيطم النار رأى وأنه ،(الدنيا بقيت ما منه ألكلتم أخذته لو: )وقال
 على دليل ذلك وكل ،(2)(أفظع قط منظًرا اليو  أر فلم: )وقال بعًضا

 .وجودهما
: وفيه مطواًل هرير  أبي حديث من الصحيح يف مسلم رواه ما: ذلك ومن

 (3)(...إليهما فانظر اذهب: فقال جربيل أرسل والنار اجلنة اهلل خلق ملا)
 مضى فيما ولعل جًدا كثري  ذلك إثبات يف واألحاديث .بطوله احلديث

 .كهاية

                                                 

 ،مسلم يف السال (، و2365، كتاب املساقا ، باب سقي املاء، رقم: )لبطاريأخرجه ا (1)
ويف الرب والصلة واآلداب باب وحريم تعذيب اهلر  (، 2242رقم: ) ،باب وحريم قتل اهلر 

 (.2242) :رقم ،وحنوها
(،  5197، كتاب النكاح، باب كهران العشري وهو الزوج، رقم: )لبطاريأخرجه ا (2)

 (.907رقم: )×، ومسلم كتاب الكسوف، باب ما عرض على النيب 
 :( يف السنة، باب يف خلق اجلنة والنار، والرتمذي رقم4744) :أبو داود رقمرواه  (3)
، جاء حهت اجلنة باملكاره وحهت النار بالشهوات، والنسائي ( يف صهة اجلنة، باب ما2563)

 .يف األميان والنذور، باب احللف بعز  اهلل تعاىل( 3763رقم: )
 (.هذا حديث حسن صحيح)قال الرتمذي: 
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 موجودتان والنار اجلنة أن على قطعًيا إمياًنا نؤمن أن ذلك من واخلالصة
نهاية وال فناء أبدا، فاألدلة عليه  وأما كونهما باقيتان أبد اآلباد بال اآلن،

 ،(1)چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ے چ: اجلنة نعيم يف تعاىل قوله: كثري ، منها
 يف تعاىل وقوله ،(2)چڳ  ڳ            ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱچ: تعاىل وقوله
: أيًضا عنهم تعاىل وقال ،(3)چھ  ھ  ھچ: اجلنة أهل عن كثري  آيات

 عنهم للموت نهي وهذا ،(4)چۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇچ
 اجلنة أهل يا: )وقوله والنار، اجلنة بني املوت ذبح حديث أيًضا أفاده وكما
 .(5)الصحيح يف وهو .(موت وال خلود النار أهل ويا ،موت وال خلود
 تعاىل وقال ،(6)چائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئچ:  تعاىل وقال

ہ  ہ       ہ   ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ے  چ: ودوامها النار أبدية يف

 يف تعاىل وقال ،(7)چڭ             ۇ  ۇ             ۆ  ڭے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ
ۆ  چ: النساء سور  يف فقال ،چھ  ھ  ھچ: القرآن من آيات ثالث

                                                 

 .54ص:  (1)
 .33-32الواقغة:  (2)
 .57النساء:  (3)
 .56الدخان:  (4)
 تقد  خترجيه. (5)
 .48احلجر:  (6)
 .36فاطر:  (7)
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ٿ  ٿ  چ: األحزاب سور  يف تعاىل وقال ،(1)چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ

 سور  يف تعاىل وقال ،(2)چٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ
 وقال ،(3)چۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  چ: اجلن
 ،(5)چەئ  ەئ  وئچ: تعاىل وقال ،(4)چۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ: تعاىل
ٱ     ٻ  ٻ  چ : تعاىل وقال ،(6)چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ: تعاىل وقال

: تعاىل وقال ،(7)چٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ 
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ۈئائ  ائ   ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئچ

ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   چ: تعاىل وقال ،(8)چىئ

: تعاىل وقال ،(10)چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئچ : تعاىل وقال ،(9)چىئ  ی  ی
ک   گ   چ : تعاىل وقال ،(11)چڤ  ڤ        ڦ  ڤٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤچ 
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: والسال  الصال  عليه وقال ،(1)چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ
 فهذه ،(2)(حييون وال فيها ميوتون ال فإنهم أهلها هم الذين النار أهل أما)

 تهنيان ال دائمتان باقيتان والنار اجلنة أن على قاطع دليل الكثري  النصوص
ونكمل الكال  على هذه القاعد  يف ، واهلادي املوفق واهلل تبيدان، وال أبًدا

 البحث يف مجل من املسائل املهمة:
ن اجلنة والنار موجودتان اعلم رمحك اهلل تعاىل أن القول بأ: املسألة األوىل

قت عليه كلمة أهل السنة و ما اتهوأنهما ال تهنيان أبدا وال تبيدان ه ،اآلن
، وال يزال أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل يقررونه واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل

، وال اليت ال خالف بينهملعقدية على أنه من املسائل املسلمة ايف كتبهم 
نهم رمحهم اهلل تعاىل أنه يقول بأن النار أو اجلنة تهنى، أو نعلم عن أحد م

ل أهل البد، من املعتزلة ، وإمنا هذا هو قونار تهنىأن حركات أهل ال
 وغريهم.

: وكيف تقول: ال يعرف يف هذه املسلة خالف بني أهل السنة فإن قلت 
وابن  ،واجلماعة وقد نسب القول بهنائها ــ أي النار ــ إىل أبي هرير 

، وابن تيمية ،وعمر بن اخلطاب ،وأبي سعيد ،وعبداهلل بن عمرو ،عباس
 القيم؟وابن 

روي من أما نسبته إىل عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه فإنه م فأقول:
طريق احلسن البصري عن عمر، وهذا إسناد منقطع، ألن احلسن مل يدرك 

، واملتقرر يف ه احملققون، كابن حجر واأللباني وغريهم، وقد ضعهعمر
                                                 

 .56النساء:  (1)
 وإخراج املوحدين من النار.( يف اإلميان، باب إثبات الشهاعة 185رقم )أخرجه مسلم،  (2)
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هو ، وال سيما وأن مرسله عد أن االنقطا، سبب لضعف الراويةالقوا
يف مراسيل احلسن ، وألهل العلم يف احلديث كال  كثري احلسن البصري
وأنت  مر يف القول بهناء النار ال يصح،، فهذا املنقول عن عرمحه اهلل تعاىل

خبري بأن هذا األمر املطالف لظاهر الكتاب والسنة خمالهة واضحة ال ميكن 
هذا القول فكيف ننسب له  فيمن هو أدنى من عمر أن يقول به،أن نظن 

اخلطري  مبجرد هذا النقل الواهي، هذا ال يكون،  العظيم يف هذه املسألة
، وقد بني ابن حجر رمحه اهلل تعاىل فيما لو أن فهذا النقل ضعيف ال يصح

يدخلها  ، فإنه حممول على النار اليتهذا النقل صح من باب التسليم فقط
ثاني البن حجر ال واب الولكن هذا اجل .(1)املوحدون من أهل الكبائر

، ، وقد كهينا مؤنة التكلف له وهلل احلمدحاجة له، ألن النقل أصال مل يصح
 . واهلل أعلم

ڻ  چ من أنه قال يف قوله تعاىل: َعْن ِاْبن َعبَّاس وأقول كذلك: وأما املروي 

ِإنَّ َهِذِه )َقاَل: ، (2)چھ         ھ  ھ  ھ  ہڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ
آَية َلا َيْنَبِغي ِلَأَحٍد َأْن َيْحُكم َعَلى اللَّه ِفي َخْلقه َأْن َلا ُيْنِزَلُهْم َجنَّة َوَلا اْلآَية 
قلُت: هذا : )العالمُة األلباني يف وحقيقه لـرفِع األستاِرعنه قال فقد  .(3) (َناًرا

، وإن كان معناُه أبي طلحَة مل يسمع من ابِن عباٍس، ألن علي بَن أثٌر منقطٌع
، ثم إن يف الطريِق إليه عبَد يبينُه املؤلُف رمحُه اهلل تعاىلصحيحًا على ما س

                                                 

 .(11/422) :فتح الباري البن حجر (1)
 .128األنعا :  (2)
 .(12/118) :تهسري الطربي (3)
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 :وقد علق الصنعاني على األثر بقولِه  .(1)(اهلل بَن صاحٍل وفيه ضعٌف
لٍة وال رائحَة دال ،: ال خيهي على ناظٍر أنُه ال داللَة يف هذا األثِروأقوُل)

جزُ  ُيهيدُه اإلخباُر عن أنه ال ُي، بل غايُة ما على املدعى من فناِء الناِر
نني أنه من أهِل من عصاِ  املؤم ي، وال العاصللمؤمِن أنه من أهِل اجلنِة

 .(2) (. وهذا املعنى ثابٌت يف األحاديِث الصحيحِةالناِر
فأنت ترى أن هذا األثر ليس فيه حجة وال فيه أصال تعرض لهناء النار  

اهلل تعاىل عنهما بسبب عباس رضي  كما فهمه من نسب القول بهنائها البن
دونه من ، فإنه ال يدل على ما يريهذا النقل، فهو مع كونه نقال ضعيها

 ، واهلل أعلم.القول بهناء النار
َيْأِتي َعَلى ): َقاَلأنه َعْبِد اهلِل بِن َعْمرو : وأما املروي عن ثم أقول كذلك 

قال فقد  .(3)(َيْعِني ِمَن امُلوحِّدين ،ِفْيِه َأَحٌداُبَها َوَلْيَس النَّاِر َزَماٌن َتطِهُق َأْبَو
قال ) :الضعيهِة  يف احلكم على األثر يف -رمحُه اهلُل  -العالمُة األلباني 

كذا فيِه، ورجالُه ثقاٌت، والتهسرُي ال أدري ممن هو؟ وهو أوىل من  :احلافُظ
املذكوَر، من  الظاهُر أن التهسرَي :ــ ــ أي األلبانيقلُت  .تهسرِي املصنِف

ِر عينُه عن أبي بسنِد البزا ، فقد أخرجُه الهسوي يف  تارخيِه خمرجِه البزاُر
. ذكرُه الذهيب يف ترمجة أبي بلٍج ، هكذابلٍج به، وليس فيِه التهسرُي املذكوُر

سألُت ) :قال ثابٌت البناني :وزاد، عن الهسوي وكذا احلافُظ يف التهذيِب
                                                 

 .71ص:  بتحقيق األلباني رفع األستار إلبطال أدلة القائلني بهناء النار (1)
 نهس املرجع السابق، ونهس الصهحة. (2)
 .(َهَذا َحِديث َمْوُضو، حَمال) (:3/268) :املوضوعاتقال ابن اجلوزي يف  (3)

 (:2/72) :سلسلة األحاديث الضعيهة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمةوقال األلباني يف 
 )باطل(.
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، ولكنُه ضعيٌف من وأبو بلٍج هذا يف نهسِه ثقٌة، (؟ فأنكرُهاحلسن عن هذا
ثم قال: وهو  ،، ولذلك عد الذهيب هذا األثر من بالياهقبِل حهظِه

 اإلما  األلباني رمحه اهلل تعاىل.كال   .(1)(منكٌر
وال عن أحد من الصحابة  ×قلت: فأنت ترى أنه ال يصح عن النيب   

، ال لف األوائل فيما نعلمأحد من الس وال عن ،رضوان اهلل تعاىل عليهم
بأنها تهنى  ، فنسبة القولمن هؤالء التصريح بأن النار تهنىيصح عن أحد 

 عن أحد منهم ال يصح.
لعباس ابن تيمية رمحه اهلل فإن قلت: وهل صح هذا القول عن أبي ا 

 ؟ تعاىل
، وأوحدى من نسب هذا القول ألبي العباس رمحه اهلل تعاىل أن أبدا فأقول:
، بل املعروف عنه لعباس بأن النار تهنىبكلمة واحد  يصرح فيها أبو ايأتينا 

الهتاوى وغريها أن النار ال تهنى، فهو يقول رمحه اهلل تعاىل من كالمه يف 
، بل لقد حقق شيطنا الشيخ حممد السمهري حهظه ويصرح بأنها ال تهنى

قال  باس على منتعاىل يرد فيه أبو الع اهلل تعاىل كتابا ألبي العباس رمحه اهلل
ال تصح ، فبته ألبي العباس رمحه اهلل تعاىل، وصحح شيطنا نساربهناء الن

نسبة القول بهناء النار إىل شيخ اإلسال  ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل، فإن 
الراجح عنده أبديتها وعد  فنائها، وقد نص على ذلك رمحه اهلل يف أكثر 

ىل يف كتابه درء تعارض العقل من موضع من كتبه، فقد قال رمحه اهلل تعا
وقال أهل اإلسال  مجيعًا: ليس للجنة والنار آخر، وإنهما ال : )والنقل

                                                 

 .(2/72) :سلسلة األحاديث الضعيهة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة (1)
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تزاالن باقيتني، وكذلك أهل اجلنة ال يزالون يف اجلنة يتنعمون، وأهل النار 
  .(1) (يف النار يعذبون، ليس لذلك آخر

وقد اتهق سلف األمة : )وقال رمحه اهلل أيضًا يف كتابه بيان تلبيس اجلهمية
وأئمتها وسائر أهل السنة واجلماعة على أن من املطلوقات ما ال يعد  وال 
يهنى بالكلية، كاجلنة والنار والعرش وغري ذلك، ومل يقل بهناء مجيع 
املطلوقات إال طائهة من أهل الكال  املبتدعني، كاجلهم بن صهوان ومن 

خيالف كتاب اهلل وسنة رسوله وافقه من املعتزلة وحنوهم، وهذا قول باطل 
  .(2) ا(وإمجا، سلف األمة وأئمته

(، 8/304) :وانظر كال  شيخ اإلسال  أيضًا يف جممو، الهتاوى
( ويف غري ما موضع من كتبه األخرى. وسبب الغلط على شيخ 18/307)

 اإلسال  ونسبة القول بهناء النار إليه أن ابن القيم يف كتابه حادي األرواح
قوال يف فناء النار وعدمه، وأشار إىل أن ابن تيمية قد حكى قد ذكر األ

بعض هذه األقوال، واليت منها القول بهناء النار، وليس يف ذلك ما يدل 
على نسبة هذا القول الباطل لشيخ اإلسال  ابن تيمية، فقد حكى هذه 
األقوال غريه من أهل السنة واجلماعة كشارح الطحاوية، وحكاية شيخ 

قوال الطوائف مشحونة بها مؤلهاته، ولكن للرد عليها ال اإلسال  أل
 لتقريرها، وهذا واضح وال حيتاج إىل مزيد بيان. 

                                                 

 .(2/358) :درء تعارض العقل والنقل (1)
هذا الكال  مل أعثر عليه يف الكتاب املعزو له والذي هو بيان تلبيس اجلهمية، ولكنه  (2)

 :جممو، الهتاوىو ،(1/107) :املستدرك على جممو، الهتاوىموجود يف كل من 
 .177: ـخمتصر الهتاوى املصرية صو ،(18/307)
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 فإن قلت: وهل صح ذلك القول عن اإلما  ابن القيم رمحه اهلل تعاىل؟
يف الضعيهِة يف نسبِة القوِل بهناِء  -رمحُه اهلُل  -قال العالمُة األلباني فأقول: 

: إن ويؤسهين أن أقوَل) :ما نصُه -رمحُه اهلُل  -ماِ  ابِن القيِم الناِر إىل اإل
القاديانيَة يف ضالهلم املشاِر إليه آنهًا جيدون متكئًا هلم يف بعِض ما ذهبوا إليِه 

، فقد عقد العالمُة ابُن القيِم يف كتابِه بعِض كتِب أئمتنا من أهِل السنِةيف 
يف ذلك  ، وحكىأطال الكالَ  فيه جدًا دي فصاًل خاصًا يف أبديِة الناِر،احلا

 : سبعَة أقواٍل، أبطلها كلها، سوى قولنِي منها
ال خيرُج منها أحٌد من الكهاِر، ولكن اهلل عز وجل يهنيها،  األوُل: أن الناَر
 .ويزوُل عذابها

ني وقد ساق فيه أدلَة الهريق، ا ال تهنى وأن عذابها أبدي دائٌم: أنهواآلخُر 
، مناقشتها، وبيان ما هلا وما عليها، مع املنقوِل واملعقوِلوحججهم من 

، يستشعر من ذلك أنه ِة عرضه لألدلِة ومناقشتِه إياهاوالذي يتأمُل يف طريق
 ، فراجع إن شئَت الوقوَف علىقوِل األوِل ولكنُه مل جيز  بذلكمييُل إىل ال

بعِض كتبِه  ولكنين وجدتُه يصرُح يف، (1)كالمِه مهصاًل الكتاَب املذكوَر
، فقال رمحُه اهلُل يف  وهذا هو الظُن بِه ،األخرى بأن ناَر الكهاِر ال تهنى

وأما الناُر فإنها داُر اخلبِث يف األقواِل واألعماِل ) :ما نصُه (2)الوابِل الصيِب
، فاهلُل تعاىل جيمُع اخلبيَث بعضُه إىل بعٍض ملآكِل واملشارِب وداُر اخلبيثنيوا

على بعِض، ثم جيعلُه يف جهنَم مع  كُم الشيء لرتاكِب بعضِهفريكمُه كما ير
ملا كان الناُس على ثالِث طبقات: طيب ال و ،أهلِه، فليس فيها إال خبيٌث

                                                 

 .228 -2/167)حادي األرواح: (1)
 .26صـ  (2)
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هم خبٌث وطيٌب كانت ، وآخرون فييشوبُه خبٌث، وخبيث ال طيَب فيه
 .(1)(، وهاتان ال تهنياندورهم ثالثًة: دار الطيِب احملِض، ودار اخلبِث احملِض

خيالف يف ذلك فيما نعلم ، ومل عم، وهذا قول السلف الصاحل مجيعاقلت: ن
، واإلما  ابن القيم رمحه اهلل تعاىل من أئمة السلف الذين ال منهم أحد

، واملتقرر يف تهق عليه السلف رمحهم اهلل تعاىلميكن أن يصح عنهم إال ما ا
، حيمل على الصريحكم وأن احملتمل القواعد أن املتشابه حيمل على احمل

صريح ، ولكن الوإن كان متشابها وحمتمال يف مكانوكالمه رمحه اهلل تعاىل 
احملتمل  ، فالعدل واإلنصاف هو أن حيمل كالمهعنه هو القول بأنها ال تهنى

، هذا هو شأن احملققني من أهل على الصريح، وكالمه املتشابه على احملكم
فيه أن أهل السنة رمحهم اهلل  تردد، والذي أجز  به وال أدلاإلنصاف والع

وقد حكى ، ، وال تبيدانيان أبدامتهقون على أن النار واجلنة ال تهنتعلى 
مجع من أهل العلم اإلمجا، على هذه املسألة ومنهم اإلما  ابن حز  فقد 

)وأن النار حق، وأنها دار   :نقل اإلمجا، عليها كما يف كتابه مراتب اإلمجا،
 .(2) ى وال يهنى أهلها أبدًا بال نهاية(عذاب أبدًا ال تهن

وهو  ابن بطة العكربي احلنبلي فقالن حكى اإلمجا، كذلك اإلما  ومم 
)وأما  :حيكي إمجا، أهل احلجة من أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل

 .(3)وأهلها فيها خملدون خالدون( ،عذاب النار فدائم أبدا بدوا  اهلل

                                                 

 .(2/75) :واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة سلسلة األحاديث الضعيهة (1)
 .173: ـمراتب اإلمجا، ص (2)
 مل أقف عليه. (3)
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حاكيا لإلمجا، يف معرض رده على من قال بهناء  رمحه اهلل وقال القرطيب 
إنهم خيرجون منها، وإن النار تبقى خالية مبجملها، خاوية  فمن قال: )النار

على عروشها، وإنها تهنى وتزول فهو خارج عن مقتضى املعقول، وخمالف 
 .(1)(، وما أمجع عليه أهل السنة واألئمة العدول×ملا جاء به الرسول 

)فمما أمجعت عليه  :: يف كتابه اجلامع-رمحه اهلل -وقال أبو زيد القريواني  
األمة من أمور الديانة، ومن السنن اليت خالفها بدعة وضاللة.... وأن 
اجلنة والنار قد خلقتا، أعدت اجلنة للمتقني، والنار للكافرين، ال تهنيان وال 

  .(2) تبيدان(
: : يف كتابه الهرق بني الهرق-اهلل رمحه  -وقال عبد القاهر البغدادي 

ثم ذكر  -)الهصل الثالث: يف بيان األصول اليت اجتمع عليها أهل السنة، 
وقال:)الركن الثاني عشر: وقالوا بدوا  نعيم اجلنة على أهلها،  -أمورًا 

إن اخللود يف النار ال  :ودوا  عذاب النار على املشركني واملنافقني، وقالوا
 .(3) (يكون إال للكهر 

 وممن حكى اإلمجا، أيضًا على هذه املسألة شيخ اإلسال  ابن تيمية فقال: 
)وقد اتهق سلف األمة وأئمتها وسائر أهل السنة واجلماعة على أن من 

 .(4) يعد  وال يهنى بالكلية كاجلنة والنار والعرش( املطلوقات ما ال

                                                 

 .926: ـالتذكر  بأحوال املوتى وأمور اآلخر  ص (1)
  مل أقف عليه يف رسالته، وإن كان فيها ما هو مبعناه. (2)
 .339: ـالهرق بني الهرق ص (3)
 .(18/307) :جممو، الهتاوى (4)
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درء  ونقل اإلمجا، عن اإلما  األشعري رمحه اهلل ومل يتعقبه بشيء يف 
 وقال ابن حجر،  يتعقب ابن حز  ملا ساق اإلمجا،وكذا مل، (1)التعارض
)من زعم أنهم خيرجون منها، أو أنها تبقى خالية أو تهنى فهو  :رمحه اهلل

 .(2) ، وأمجع عليه أهل السنة(×خارج عما جاء به الرسول 
فدل على هذا القول الكتاب والسنة واإلمجا،، ولذلك ذكره كثري من أهل  

أبو حامت -قول اإلمامان الرازيان العلم يف مجلة عقائد أهل السنة ومن ذلك:
:)أدركنا العلماء يف مجيع األمصار حجازا وعراقا -رمحهما اهلل  -وأبو زرعة

وهما خملوقان ال  ،وشاما ومينا فكان من مذهبهم:....اجلنة حق والنار حق
 .(3) يهنيان أبدا(

)واجلنة والنار خملوقتان ال تهنيان أبدًا، وال  :رمحه اهلل وقال الطحاوي 
  ونقل ذلك غريهم كثري من العلماء.، (4)تبيدان(

هضيلة ل فناء النار :وحكاياتها نقلتها من مقال بعنوانوهذه اإلمجاعات 
، فإن مقاله هذا تعاىل خري اجلزاء، جزاه اهلل (5)الشيخ بندر بن حممد الرباح

 .لة اختصارا ووحقيقا، واهلل أعلممن أرو، ما قرأت يف هذه املسأ

                                                 

 أقف عليه.مل  (1)
 .(11/421) :فتح الباري البن حجر (2)
: برقم(، 179-1/176) :الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعةرواه  (3)
يف العلو و( 13/84) :الذهيب يف سري أعال  النبالءو ،( ، وقد ذكر االعتقاد بتمامه321)

، 125ـ: صهة العلو صابن قدامة يف إثبات و ،(2/329) :العرشويف  ،138-137ـ: ص
 . (6/257) :( . وأورده ابن تيمية يف درء تعارض العقل والنقل110: )برقم

 .73: ـمنت الطحاوية بتعليق األلباني ص (4)
 مل أقف عليه. (5)



 

 966 
 

يت يستدل بها من قال بهناء النار، ودائما : من األدلة الاملسألة الثانية
ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  چ : ، قوله تعاىليرددونها يف أدلتهم

ې      ې  ې  ې  ى  ى    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ چ: وقوله تعاىل، (1)چہ

، (2)چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ۈئائ  ائ   ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ
: ، وكذلك قوله تعاىلشيئة دليل على أن األمر له نهايةفتعلق اخللود بامل

، ألن هم يف كتاب اهلل تعاىل ليس بصحيحوهذا اله، (3)چۓ  ڭ  ڭچ
رمحهم اهلل تعاىل أننا ال املتقرر يف القواعد عند عامة أهل السنة واجلماعة 

، ل عن فهم السلف رمحهم اهلل تعاىلنههم األدلة من الكتاب والسنة مبعز
، اهلل تعاىل يف العقيد  فإنه باطلفكل فهم خالف فهم السلف رمحهم 

والسلف الصاحل من الصحابة والتابعني رمحهم اهلل تعاىل ورضي اهلل تعاىل 
، فهذا فهم غريب على فهم نار تهنىوا من هذه اآليات بأن العنهم مل يههم

  تعاىل، وهذا اجلواب جواب جممل.السلف رمحهم اهلل
وأما اجلواب املهصل فنقول وباهلل تعاىل التوفيق: فأما اآلية األوىل والثانية  

 :قولهوأعين بها أما اآلية الثانية والثالثة اليت استدلوا بها اليت استدلوا بها 
 ,چھ         ھ  ھ  ھ  ہۀ     ہ  ہ  ہڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  چ: تعاىل

ۈئ  ېئ    ۈئائ  ائ   ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئچ: وقوله تعاىل

إن اهلل تعاىل علق دوا  العذاب فيهما باملشيئة خبالف  :قالوا ،چېئ  ېئ  ىئ
                                                 

 .128األنعا :  (1)
 .107-106هود:  (2)
 .23النبأ:  (3)
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وهو أن اجلنة ال  ،فدل على الهرق بينهما ،النعيم يف اجلنة فلم يعلقه بذلك
  تهنى والنار تهنى.

  عن ذلك من وجهني:واجلواب 
: أن املراد باالستثناء هو الهرت  اليت قبل دخول النار كما حكاه الوجه األول

: يف بيان املراد بهذا االستثناء رمحه اهلل قال السعدي كثري من املهسرين.
)خالدين فيها أبدا، إال املد  اليت شاء اهلل، أن ال يكونوا فيها، وذلك قبل 

املهسرين، فاالستثناء على هذا، راجع إىل ما قبل دخوهلا، كما قاله مجهور 
دخوهلا، فهم خالدون فيها مجيع األزمان، سوى الزمن الذي قبل الدخول 

  .(1) فيها(
أما الوجه الثاني أن يقال هلم إن اهلل تعاىل كما صرح باالستثناء يف أهل النار 

 نار.فقد صرح به يف أهل اجلنة، فال يصح االستدالل بذلك على فناء ال
)اجلواب احلق أن أهل النار الكهر  خالدون فيها  :رمحه اهلل قال الشنقيطي

خلود االنقطا، له البتة، واالستثناء باملشيئة كما صرح به يف أهل النار 
صرح به كذلك يف أهل اجلنة، مع أنه ال يقول أحد ممن يقول بانقطا، النار 

حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  چ: بانقطا، اجلنة كما قال تعاىل هنا يف سور  هود

  .(3( )2)چحت  خت  مت      جتحب  خب    مب  ىب  يب

                                                 

 .390: ـتهسري السعدي ص (1)
 .108هود:  (2)
 .الكال على نص مل أقف  (3)
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أنها تدل على وحديد ، (1)چۓ  ڭ  ڭچ: وأما من فهم من قوله تعاىل
مد  اإلقامة، فقد أجاب عنه اإلما  الشنقيطي رمحه اهلل تعاىل يف األضواء 

)اجلواب قد أوضحه اهلل متا  اإليضاح يف سور )ص(  :فقال رمحه اهلل تعاىل
وخري ما يهسر به القرآن القرآن، فاألحقاب يف آية النبأ متعلقة مبا بعدها، 
وهو أنهم يف تلك األحقاب ال يذوقون إال احلميم والغساق، ثم بعد أن 
تنتهي تلك األحقاب يشكل هلم العذاب من غريهما أشكااًل ال نهاية هلا، 

ې   ې  چ :والدليل على أن املراد ما ذكرنا قوله تعاىل يف سور )ص(

فاألحقاب اليت يف النبأ ال يقع ، (2)چې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ
فيها احلميم والغساق وال يقع فيها غريهما، وإذا قلنا بانتهاء تلك األحقاب 

)ص( ال ظرف له وهو خالف القرآن،  تنتهي النار يبقى ما ذكر يف سور 
حقاب فظهر أن األحقاب ظرف للحميم والغساق، وأنه بعد انتهاء تلك األ

 فال داللة يف هذه اآليات الكرميات على .(3)ب(تأتي ألوان أخرى من العذا
 عن، وقد سئل ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل ما يريدون من القول بهناء النار

ی  ی  ی  ی  جئ      حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  چ :تعاىل قوله

، (5)چٹ  ٹ  ڤ  ڤ          ڤ  ڤچ :تعاىل وقوله، (4)چحب
 نإ :العلماء من طوائف قال: هلل احلمد)  :تعاىل بقوله رمحه اهلل فأجاب

                                                 

 .23النبأ:  (1)
 .58-57ص:  (2)
 مل أقف عليه فيه. (3)
 .108هود:  (4)
 .104األنبياء:  (5)
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 كما، اجلنة وأرض اجلنة مساء بها أراد چىئ  يئ   جب  حب  چ: قوله
 فاسألوه اجلنة اهلل سألتم إذا) :قال أنه × النيب عن الصحيحني يف ثبت

 وقال .(1) (الرمحن عرش وسقهه، اجلنة وأوسط، اجلنة أعلى فإنه، الهردوس
چ  چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ      چ   :تعاىل قوله يف العلماء بعض

 بني منافا  فال هذا وعلى، اجلنة أرض هي ,(2)چڌ  ڎ  ڎ
 فإنه عال ما كل إذ، اجلنة سقف هي اليت السماء وبقاء، السماء هذه انطواء
 وأيضا، مساء والسقف، مساء السحاب يسمى كما، مساء اللغة يف يسمى

 فإن صورتها عن واستحالت كاملهل وكانت طويت وإن السموات فإن
 إىل حال من بتحويلها باق أصلها بل ،وفسادها عدمها يوجب ال ذلك
 وإذا، (3)چڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہچ: تعاىل قال كما، حال

  .(4) (أعلم واهلل دائمة وأرض دائمة مساء يزال ال فإنه بدلت
 القاعدة الثالثة والسبعون 

 النعيم وال يف النار من العذاب مما يف الدنيا إال األمساء () لي  يف اجلنة من 

حنن معاشر أهل السنة واجلماعة نؤمن بأصناف النعيم الوارد أنه يف  :أقول
اجلنة مما يف الكتاب وصحيح السنة، ونؤمن مبا ورد يف الكتاب والسنة من 

اللة الد، ونؤمن بأنه معلو  املعنى باعتبار العذاب األليم يف النارأصناف 
، فنحن نعلم معنى القصور والنطيل واملسك اللغوية، واملعنى اللغوي فقط

                                                 

 (.2790رقم: )يف اجلهاد، باب درجات ااجماهدين يف سبيل اهلل، أخرجه البطري  (1)
 .105األنبياء:  (2)
 .48إبراهيم:  (3)
 .(2/258) :دقائق التهسري (4)
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واخليا  واألنهار واللنب واملاء وحنوها مما ورد يف اجلنة، ونعلم معنى 
السالسل واألغالل واحليات والنار والزمهرير واملقامع واحلديد وغريها مما 

ا اإلميان والعلم يف جهنم من أصناف العقوبات والعذاب، ولكن مع هذ
اثلة ملا هو عندنا يف ن الكيهيات واحلقائق ليست مبمإال أننا جنز  بأ باملعنى

، فنعيم اجلنة وعذاب النار حتى وإن اتهق مع ما يف الدنيا من هذه الدنيا
النعيم والعذاب، إال أن الكيهية ال يعلمها على التهصيل إال اهلل، واملتقرر 

ستلز  االتهاق يف الصهات، واملتقرر أن االتهاق أن االتهاق يف األمساء ال ي
ق بعد اإلضافة والتقييد يف االسم الكلي العا  واملطلق ال يستلز  االتها

 والتطصيص.
اختالف  : ماء اجلنة، وماء الدنيا، فإن اختالف اإلضافات يلز  منهفإن قلنا 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ: ، ولذلك قال اهلل تبارك وتعاىلالصهات

، أي بأمساء ولكن اهلل تعاىل أعلمنا باألمساء، (1) چہ      ہ   ھ  ھ            ھ
و معلو  املعنى ، مما هأن يف اجلنة كذا وكذا من النعيم ، أيهذا النعيم

علمنا أن حقائق وكيهيات  چڻ  ڻچ : ، ولكن ملا قالواالسم يف الدنيا
ة فنجز  أنه ليس هو هذا النعيم ال يعلمه على التهصيل واحلقيقة والكيهي

، يقول اهلل يف احلديث القدسي× كما هو عندنا يف الدنيا، وكما قال النيب 
أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال ) :تعاىل

                                                 

 .17السجده:  (1)



 

 971 

يف ويقول السلف الصاحل: ليس يف اجلنة مما  .(1)(خطر على قلب بشر
 َعبَّاٍس اْبُن َقاَل َوَقْد) :تعاىل، قال ابن تيمية رمحه اهلل الدنيا إال األمساء

 َمْوُعوَد َأنَّ َيْعِني اْلَأْسَماُء إلَّا اْلَجنَِّة ِفي ِممَّا الدُّْنَيا ِفي َلْيَس: َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي
 َحَقاِئَق َحَقاِئُقُه ُتَطاِلُف َواللََّبِن َواْلَطْمِر َواْلَحِريِر الذََّهِب ِمْن اْلَجنَِّة ِفي اللَِّه
 َمْطُلوَقاِتِه ُمَشاَبَهِة َعْن َأْبَعُد َتَعاَلى َفَاللَُّه ،الدُّْنَيا ِفي اْلَمْوُجوَدِ  اْلُأُموِر َهِذِه
  .(2) (ِمْنَها َشْيٍء َكَحِقيَقِة َحِقيَقُتُه َلْيَس اْلِعَباُد ُيْدِرُكُه َلا ِبَما

 وحريرا وماء ولبنا مخرا اجلنة يف أن أخرب قد اهلل فإن) :وقال رمحه اهلل تعاىل
 مماثلة ليست احلقيقة تلك أن قطعا نعلم وحنن ،ذلك وغري وفضة وذهبا
ڤ  ڤ   چ: قوله يف كما التشابه مع عظيم تباين بينهما بل ،هلذه

 اسم فأشبه مثله وليس الدنيا يف ما يشبه أنه القولني أحد على، (3)چڦ
 بعض من احلقائق احلقائق أشبهت كما احلقائق هذه أمساء احلقائق تلك

 .(4)(الوجوه
وقال رمحه اهلل تعاىل يف التدمرية وهو يبني أن االتهاق يف األمساء ال  

 :، فقالالتهاق يف الصهات مبثالني مضروبني، أحدهما نعيم اجلنةيستلز  ا
 أصناف من: املطلوقات من اجلنة يف عما أخربنا وتعاىل سبحانه اهلل فإن)

                                                 

ويف تهسري (، 3244رقم: )البطاري يف بدء اخللق، باب ما جاء يف صهة اجلنة، أخرجه  (1)
 :، ومسلم رقم(4779رقم: )، چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چقوله:  سور  السجد ، باب

 ( يف التهسري، باب ومن سور  السجد .3195) :( يف اجلنة يف فاوحته، والرتمذي رقم2824)
 .(6/468) :الهتاوى الكربى البن تيمية (2)
 .25البقر :  (3)
 .(13/279) :جممو، الهتاوى (4)
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 ومخًرا وعسًلا لبًنا فيها أن فأخربنا واملساكن، واملناكح واملالبس املطاعم
 ابن قال وقد وقصوًرا، وحوًرا وفاكهة، وفضة وذهًبا، وحريًرا وحلًما وماء

 (.األمساء إال اجلنة يف مما شيء الدنيا يف ليس):  عنهما اهلل رضي عباس
 األمساء يف موافقة هي عنها، اهلل أخرب اليت احلقائق تلك كانت وإذا

 ال ما التباين من بينهما بل هلا، مماثلة وليست الدنيا يف املوجود  للحقائق
 منه للمطلوقات مباينة أعظم وتعاىل سبحانه فاخلالق: تعاىل اهلل إال يعلمه
 موجود مباينة من أعظم: ملطلوقاته ومباينته ،للمطلوق املطلوق مباينة

 االسم، يف له املوافق املطلوق إىل أقرب املطلوق إذ الدنيا، ملوجود اآلخر 
  .(1) (واضح بني وهذا املطلوق، إىل اخلالق من

فهذا بالنسبة إىل نعيم اجلنة، فالواجب علينا معاشر املسلمني بالنسبة ملا يف 
اجلنة من النعيم أن نؤمن مبا ورد به الكتاب والسنة من أصناف النعيم فيها، 

اللغة فقط، وأن نؤمن بالعلم باملعنى من حيث الوضع اللغوي وداللة 
ونؤمن مع ذلك أن الكيهيات واحلقائق هلذا النعيم ال يعلمه إال اهلل تعاىل، 
وكذلك نقول يف عذاب النار ــ أعاذنا اهلل وإخواننا املسلمني منها ــ فإن 
كل ما أخربنا اهلل تعاىل فيها يف الكتاب والسنة من أصناف العذاب فإننا 

عناه معلو  باعتبار الوضع اللغوي م ، وأن نؤمن بأنجيب علينا أن نؤمن به
وداللة اللغة فقط، وأما حقائقه وكيهيته اليت هو عليها يف الواقع فإنه أمر 

وأمر كبري عظيم ال مياثل ما عندنا يف هذه الدنيا،  ،وأمر جلل ،هائل
فسالسلها وإن كنا نعلم معناها اللغوي يف الدنيا، ولكن كيهيتها وحقيقتها 

ها إال اهلل تعاىل، وزقومها وزمهريرها وحياتها اليت هي عليه ال يعلم
                                                 

 .47: ـص التدمرية (1)
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وجحيمها وسعريها وهلبها وشررها وغري ذلك مما ورد يف الكتاب والسنة 
يف وصهها اهلائل العظيم الذي تقشعر منه األبدان، كل ذلك مما يعلم معناه 
باعتبار داللة اللغة العربية فقط، وأما هو على ما هو عليه يف احلقيقة 

احلقيقة والكيهية إال اهلل ر جلل هائل ال يعلمه على التهصيل ووالواقع فأم
، هذا ما نقطع به وجنز  به مبماثل ملا عندنا يف هذه الدنيا ، فليس هوتعاىل

، واهلل املوفق والريب وهلل احلمد ك، وليس فيه عندنا مطلق الشونؤمن به
 .واهلادي

 القاعدة الرابعة والسبعون  

 ( تعاىل علمه وكتبه وشاءه وخلقهكل ما كان وما يكون فاهلل)

، فإنهم رمحهم ل السنة رمحهم اهلل تعاىل بالقدر: وهذا هو ما يقصده أهأقول
ان بالقدر ركن من أركان اإلميان، ودعامة اهلل تعاىل متهقون على أن اإلمي

، عبد وال يصح إال بأن يؤمن بالقدر، فال يقو  إلميان المن دعائمه العظا 
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ : وقال تعاىل، (1)چخت              مت  ىت  يتحت  چ: قال تعاىل

: وقال تعاىل، (3)چەئ  ەئ  وئ     وئ    ۇئ      چ : وقال تعاىل، (2)چڭ
ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ : وقال تعاىل، (4) چہ  ہ   ھچ

وقال ، (5)چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې        ۅۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ
                                                 

 .49قمر: ال (1)
 .38حزاب: األ (2)
 .2هرقان: ال (3)
 .3على: األ (4)
 .22ديد: احل (5)
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قال السلف رمحهم اهلل  ،(1)چٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ    چ: تعاىل
وكل آية فيعلم أنها من اهلل فريضى ويسلم، تعاىل: هو الرجل تصيبه املصيبة 

 ،وأنه كتبها وخلقها ،فيها التنصيص على أن اهلل تعاىل شاء األمور وأرادها
كتب اهلل ) ×:، وقال األدلة الدالة على إثبات القدر وأنه عامل بها فهو من

مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسني ألف تعاىل 
 .(3)(كل شيء بقدر اهلل تعاىل حتى العجز والكيس) ×:وقال  .(2)(سنة

واستعن باهلل وال تعجز، فإن أصابك شيء فال تقل: لو أني ) ×:وقال 
 .(4)(فعلت كذا وكذا، لكان كذا وكذا، ولكن قال: قدر اهلل وما شاء فعل

 وتؤمن×: )يل الطويل يف بيان أركان اإلميان قال النيب ويف حديث جرب
كثري  جدا يصعب واألحاديث يف هذا املعنى  .(5)(وَشرِِّه َخْيِرِه بالقَدر

، وسيأتي طرف منها يف بيان القواعد املقرر  عند أهل السنة حصرها
 بن الوليد عنواجلماعة رمحهم اهلل تعاىل يف هذا الباب، ويف األثر املرفو، 

 تؤمن حتى باهلل تؤمن ولن): حديث يف الصامت بن عباد  أبيه عن عباد 
 مل أخطأك وما ،ليططئك يكن مل أصابك ما أن وتعلم شره، و خريه بالقدر
 مات من، هذا على القدر: يقول × اهلل رسول مسعت ليصيبك، يكن

                                                 

 .11غابن: الت (1)
( يف القدر، باب حجاج آد  وموسى عليهما السال ، 2653) :مسلم رقمأخرجه  (2)

 .(18( يف القدر، باب رقم )2157)م والرتمذي رق
 .( يف القدر، باب كل شيء بقدر2655) :مسلم رقمأخرجه  (3)
 ( يف القدر، باب يف األمر بالقو  وترك العجز.2664) :رقمأخرجه مسلم  (4)
، (8) :اإلسال  واإلميان رقم ×مسلم يف اإلميان: باب وصف جربيل للنيب أخرجه  (5)

 .(4695) :داود يف السنة: باب يف القدر رقم ، وأبو(2738) :والرتمذي رقم
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 وقد أمجع أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل على أن .(1) (النار دخل هذا غري على
، وقد تقرر عندهم رمحهم اهلل تعاىل أن كهر من أنكر القدر مجلة وتهصيال

ن اهلل تعاىل عامل اإلميان بأ :اإلميان بأربع مراتب، وهياإلميان بالقدر يتضمن 
، وأنه ال يكون ن، وما مل يكن أن لو كان كيف يكونوما يكو ،بكل ما كان

وال  ،وال عد  ،وال وجود ،وال موت ،وال حيا  ،وال سكون ،من حركة
وما تسقط من  ،وال رفع ،وال خهض ،وال سقم ،وال صحة ،وال فقر ،غنى

ا الكون إال واهلل تعاىل عامل به، واألدلة يف مرتبة ورقة وال شيء يكون يف هذ
 العلم ستأتي.
، وأنه اىل كتب كل شيء يف اللوح احملهوظن اهلل تعاإلميان بأ واألمر الثاني:

 يف الكتاب من شيء.وتعاىل ما فرط سبحانه 
، فما شاء اهلل تعاىل شاء كل شيء كان ويكونن اإلميان بأ واألمر الثالث: 

 ن، وما مل يشأ مل يكن.كا
خالق على واألمر الرابع: اإلميان بأن اهلل تعاىل هو اخلالق لكل شيء، فال  

عنها ، وكل هذه املراتب ستأتي أدلتها حال الكال  احلقيقة إال هو جل وعال
 اعدها بإذن اهلل تعاىل.يف قو

ميان العبد ، فال يصح إان بالقدر ركن من أركان اإلميانواخلالصة أن اإلمي 
ىل عنهما فيمن يقولون: أن ال قدر، ا، وكما قال ابن عمر رضي اهلل تعإال به

، لو أنهق : )والذي حيلف به عبداهلل بن عمروأن األمر أنف، قال فيهم

                                                 

 :، رقم(35/465) :أمحد(، و4700، كتاب السنة، باب يف القدر، رقم: )داود وأبرواه  (1)
 (، قال األلباني: )صحيح(.21589)
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فاإلميان  .(1) تعاىل منه حتى يؤمن بالقدر(أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل اهلل
ل ابن عباس رضي اهلل تعاىل عنهما، واهلل ، كما قابالقدر هو نظا  التوحيد

 .املوفق واهلادي
 القاعدة اخلامسة والسبعون  

  اهلل عامل بكل شيء, وال خيفي عليه مثقال ذرة, وكل ما)

 (يف الكون واقع بعلمه سبحانه وتعاىل

بأن اهلل تعاىل من أمسائه : حنن معاشر أهل السنة واجلماعة نؤمن أقول
تعاىل هو العامل العليم بكل شيء، فهو  ، فاهللالعلم ، وأن من صهاتهالعليم

ذي وهو العامل باألمر ال عامل الغيب والشهاد ، وهو العامل مبا كان وما يكون،
أي ، (2)چڀ  ڀ  ڀ  چ: ، كما قال تعاىلمل يكن فيما لو كان كيف سيكون

، نادهم، وأنهم سيعودون إىل كهرهم وعم حاهلم فيما لو ردوا إىل الدنياعل
على علم اهلل تعاىل مثقال ذر  وال أدنى أدنى أدنى من ذلك، فاهلل  هىفال خي
، ال كما يقوله الهالسهة عليم بالكليات واجلزئيات وكل شيءتعاىل 

يعلم اجلزئيات ، ولكنه ال مجالن أنه عامل بالكليات على اإلاملتهوكون م
ن ، فإن السلف متهقون على أن موالتهاصيل الدقيقة، وهذا املذهب كهر

ا ، ولذلك فقد حكم الصحابة املتأخرون موتأنكر علم اهلل تعاىل فإنه كافر
، ألنهم يصرحون على القدرية األوىل بأنهم كهار، وأنهم جموس هذه األمة

عاىل ال يعلم األشياء قبل إن اهلل ت :لونبنهي العلم عن اهلل تعاىل، فيقو
، وهم الذين قال فيهم ابن عمر رضي اهلل تعاىل عنهما ما قال، وقوعها

                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
 .28األنعا :  (2)
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، وكان السلف رمحهم اهلل رهم عامة السلف رمحهم اهلل تعاىلوحكم بكه
 تعاىل يقولون: ناظروهم يف العلم فإن أقروا به ُخِصُموا، وإن أنكروه كهروا،

، قال م الكامل العا  الشامل هلل تعاىلعلى إثبات العلوقد تواترت األدلة 
: ، كلها يقول اهلل تعاىل فيهاات كثري  تزيد على الست عشر  آيةتعاىل يف آي

: ، وقال تعاىل، وحنوها(2)چی     ی  ی  یچ ،(1)چمئ    ىئ  يئ  جب  حبچ 
ۓ       ۓ  ڭ  ڭ    ےھ  ھ   ھ  ے  ھڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ 

ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ    ۆئەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئچ: وقال تعاىل، (3)چڭ

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ        مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب     ىئېئ

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ : وقال تعاىل، (4) چمب  ىب  يب  جت          حت

ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ    ڀڀ

ڇ     ڇ  ڇ   ڇ    چڃ  ڃ     ڃ     چ  چ  چ  ڃڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄ

، (6)چچ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ: وقال تعاىل، (5)چڍ
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ    ۀں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ : وقال تعاىل

                                                 

 .75األنهال:  (1)
 .29البقر :  (2)
 .70احلج:  (3)
 .59األنعا :  (4)
 .7ااجمادلة:  (5)
 .5آل عمران:  (6)
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  ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦچ: وقال تعاىل، (1)چے  ے  ۓ

: وملا قال فرعون ملوسى، (2)چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ
: رد موسى عليه السال  عليه بقول اهلل تعاىل عنه (3)چجخ  حخ  مخ      جسچ
واآليات يف إثبات ، (4)چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ

، فاهلل تعاىل عامل لشامل لألشياء كثر  جداصهة العلم الكامل العا  ا
، وباجلزئيات ، وبالكليات مجيعهااملوجودات كلها، وباملعدومات كلهاب

إذا هم : )×، وقد ورد يف الصحيح يف حديث االستطار  قول النيب مجيعها
أحدكم باألمر فلريكع ركعتني من غري الهريضة ثم ليقل: اللهم إني 

ستطريك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك أ
وهذا هو  .(5)(تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عال  الغيوب

الشاهد على صهة العلم من السنة.واحلديث الذي ورد يف الصحيحني عن 
رضي اهلل عنه وأرضاه يف اخلمس الذي ال يعلمهن إال اهلل جل  أبي هرير 
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ېئۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ : وعال وقرأ

                                                 

 .38إبراهيم:  (1)
 .107البقر :  (2)
 .51طه:  (3)
 .52طه:  (4)
ويف (، 6382رقم: )البطاري يف الدعوات، باب الدعاء عند االستطار ، أخرجه  (5)

وأبو (، 7390برقم: )ويف التوحيد، ، (2/57): باب ما جاء يف التطو، مثنى مثنىالتطو،، 
( يف الصال ، 480) :( يف الصال ، باب يف االستطار ، والرتمذي رقم1538) :داود رقم

 .باب ما جاء يف صال  االستطار 



 

 979 

: )ومل الطحاوي رمحه اهلل تعاىلوقال ، (1)چی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   یی
 .(2)، وعلم ما هم عاملون قبل أن خيلقهم(خيف عليه شيء قبل أن خيلقهم

ما جيب علينا أن نؤمن به فيما يتعلق بالقدر هو: أن نعلم ونوقن  فأول
وعلم مبا  ،ونؤمن بأن اهلل ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى عليم بكل شيء، علم مبا كان

فهو يعلم السر وأخهى،  ،يكون لو كان كيف وعلم مبا مل يكن ،سيكون
ويعلم اجلهر من القول ويعلم ما تكتمون، ويعلم ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى كل 

وكل قطر  من املطر تنزل ويعلم متى تنزل، وأين  ،حركة يف هذا الوجود
وكل خاطر  ختطر على بال تنزل، وكل حلظة عني وخائنة أعني وهمسة، 

اَنُه َوَتَعاَلى يعلمها، وعلمه بها قبل أن يوجد هذا فاهلل ُسْبَح ،أي خملوق
زل أزاًل وما يزال أبدًا، ال فعلمه مل ي ،الكون، وقبل أن يوجد هذا اإلنسان

عليه خافية، يستوي يف علمه عز وجل السر والعلن بالنسبة لنا حنن  ىخته
اىل ، ومن ناز، يف هذه املرتبة وهي مرتبة العلم فأنكر علم اهلل تعاملطلوقني
 املرتبة يف ناز، فمن) :، قال أبو العباس رمحه اهلل تعاىلر باإلمجا،فهو كاف

 .(3) (باالتهاق كافر فهو -العلم مرتبة وهي - القدر مراتب من األوىل
كرون هذه املرتبة من ، وهم القدرية الغال  ينوقد كان القدرية األوائل 

فال  أنكر هذه املرتبة، ومن مرتاب القدر، فكانوا ينكرون علم اهلل تعاىل

                                                 

 .34لقمان:  (1)
 .35: ـمنت الطحاوية بتعليق األلباني ص (2)
 مل أقف عليه. (3)
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 القديم اهلل علم أنكر من) :، قال أبو العباس رمحه اهلل تعاىلجر  أنه كافر
  .(1) (كافر فهو القدرية غال  من

)واإلميان بأن اهلل تبارك وتعاىل قد  :وقال اإلما  الرببهاري رمحه اهلل تعاىل
علم ما كان من أول الدهر، وما مل يكن، وما هو كائن أحصاه اهلل وعده 

 .(2) عدًا، ومن قال: إنه ال يعلم ما كان وما هو كائن فقد كهر باهلل العظيم(
فالقدرية الغال  األوائل الذين ظهروا يف أواخر عهد الصحابة ال جر  أنهم 

، وأما القدرية اليو  فإنهم يؤمنون بالعلم كرون العلم والكتابةهار ألنهم ينك
ولكنهم يزعمون أن العبد هو الذي خيلق فعله،  ،والكتابة السابقة ،السابق

باس رمحه ، كما أفاده أبو العالعلم والكتابة فإنهم اليو  قليلوأما من ينكر 
إثبات كمال علم  لة يف، فنحن نؤمن مبا قررته األد(3)اهلل تعاىل يف الواسطية

 ، واهلل املوفق واهلادي.اهلل تعاىل، وأنه ال خيهى عليه شيء جل وعال
 القاعدة السادسة والسبعون 

من غري إرادته, بل كل ما يف الكون بإرادته من  اهلل ال ميكن أن حيدث شيء يف ملك)

وإن كان مما  , فإن كان مما حيبه ويرضاه فهو من قبيل إرادته الشرعيةخري وشر

 يبغضه ويكرهه فهو من قبيل إرادته الكونية (
أقول: إن اهلل تعاىل هو مالك امللك جل وعال، فال مالك لذرات هذا العامل 
إال هو جل وعال، ومن كمال ملكه وقدرته عز وجل أن ال يكون يف هذا 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ : امللكوت إال ما يريده ويشاؤه جل وعال، قال تعاىل

                                                 

 .8/445) :جممو، الهتاوى (1)
 .69: ـشرح السنة للرببهاري ص (2)
 .94: ـص شرح العقيد  الواسطية للهراس (3)
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ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ : وقال تعاىل، (1)چڤ  ڤ  ڦ   ڦ

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ    پپ

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ: وقال تعاىل، (2)چٿ

ڇ  ڇ  ڇ             ڍ    ڇڃ  ڃ  چ   چ  چ  چچ: تعاىل وقال، (3)چژ

، وما مل يشأ فإنه ال ميكن أن يكون، فما شاء اهلل تعاىل فإنه يكون ،(4)چڍ
ھ  ھ    چ ن اهلل تعاىل وملكه إال ما يشاؤه، قال تعاىل: يكون يف كو الألنه 

ک    ک  ک  ک  گ  چ : وقال تعاىل ،(5)چھ  ھ  ے  ے  ۓ

ٹ  ٹ  ڤ  چ : وقال تعاىل ،(6)چگ  ڳ  ڳ  ڳ                 ڳ  ڱ  گگ

ولكنه مل يقع العنت ألنه ال يكون يف كونه إال ما يريده، وقال  ،(7)چڤ
ولكنه مل يقع التسليط ألنه ال يكون  ،(8)چۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭچ: تعاىل

 ،(9)چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھچ: ، وقال تعاىلإال ما يشاؤهيف ملكوته 

                                                 

 .99يونس:  (1)
 .125األنعا :  (2)
 .253البقر :  (3)
 .30اإلنسان:  (4)
 .51الهرقان:  (5)
 .20البقر :  (6)
 .220البقر :  (7)
 .90النساء:  (8)
 .8الشورى:  (9)
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، ألن اهلل تعاىل مل يشأ أن يكون هذا األمر يف كونه، لكن هذا األمر مل يقع
مت  ىت    يت  جث  چ : ، وقال تعاىلكون يف كونه جل وعال إال ما يريدي وال

ال يكون ولكنه مل يقع هذا األمر ألنه  ،(1)چحج  مج  جح  مح  يثمث  ىث
، أعين بها اآليات اليت يف كونه إال ما يريد، واآليات يف هذا املعنى كثري 

ألنه ال راد ، و، الشيء ألن اهلل تعاىل مل يشأه، ولو أنه شاء كذا لوقعتنهي وق
ا أراد شيئا أن يقول له ، وإمنا أمره إذ، وال معقب حلكمه عز وجللقضائه

 ومن كمال وصهه بأنه مالك امللك، ،، وهذا من كمال قدرتهكن فيكون
ن نؤمن أ، وهي مرتبة املشيئة، ومعناها: وهذه مرتبة أخرى من مراتب القدر

لق الشك أنه ال يكون وال مط ،اإلميان اجلاز  الذي ال خيالطه مطلق الريب
 اىل إال ما يشاؤه ويريده عز وجل.يف ملكوت اهلل تع

 فإن قلت: وما أقسا  اإلراد ؟ 
، ألن أغلب من ضل يف هذا الباب من هذا سؤال عظيم النهع جدا فأقول: 

، عد  التهريق بني نوعي اإلرادتني القدرية واجلربية إمنا ضالهلم كان بسبب
م املوفقون امللهمون للحق محهم اهلل تعاىل فإنهوأما أهل السنة واجلماعة ر

 ، فقد قسموا إراد  اهلل تعاىل إىل قسمني:واهلدى
 .لكونية القدريةاإىل اإلراد   -
اإلراد  الشرعية األمرية الدينية، فهما إرادتان، وفرقوا بينهما جبمل وإىل  -

ة ال بد وأن   الكونية القدري: إن اإلرادمن الهروق، فقالوا رمحهم اهلل تعاىل
ل ، قاتقع، ال راد هلا أبدا، فما أراده اهلل تعاىل كونه فإنه ال بد وأن يقع قدرا

                                                 

 .35األنعا :  (1)
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أي لو أن إميان ، (1)چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦچتعاىل: 
ن اإلراد  ، ألته الكونية القدرية آلمنوا مجيعامن يف األرض أراده اهلل بإراد

الدينية فإنها قد تقع ، وأما اإلراد  األمرية الشرعية الكونية ال بد وأن تقع
عا ال بد وأن يقع، بل منه ، فليس كل شيء أراده اهلل تعاىل شروقد ال تقع

ومع  ،راده اهلل تعاىل بإرادته الشرعية، فإميان الناس أما وقع، ومنه ما مل يقع
ڎ  ڈ  چ ، إرادته له شرعا فإنه مل يقع، فاملؤمنون من كل أمة هم القليل

: وقال تعاىل ،(3)چۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئچ : وقال تعاىل ،(2)چڈ  ژ     ژ    
فشكر الناس مجيعا لربهم  ،(4)چخب  مب  ىب  يب   جت  حتچ

وإميانهم به وبرسله وبكتبه هو من مرادات اهلل تعاىل الشرعية، ومل يقع من 
أقسم الناس مجيعا، ألنه مراد باإلراد  الشرعية، ولكن أقسم باهلل تعاىل، ثم 

، لو أن اهلل تعاىل أراد اإلميان والشكر من باهلل تعاىل، ثم أقسم باهلل تعاىل
ا يف اآلية ، كمقدرية ملا ختلف عن وحقيق ذلك أحدالناس بإرادته الكونية ال
، ومن الهروق بني اإلرادتني كذلك: أن اإلراد  السابقة يف سور  يونس

يريده اهلل  ما ال ه قد يقع كوناكونية ال تستلز  حمبة اهلل تعاىل، مبعنى أنال
تكون أبدا إال حمبوبة هلل  ، وأما اإلراد  الشرعية فإنه التعاىل شرعا وال دينا

، ولذلك قال العلماء رمحهم اهلل تعاىل: إن اإلراد  الكونية تأتي يف تعاىل
يشاء : )األدلة والنصوص مبعنى املشيئة، فإذا رأيت اهلل تعاىل يف القرآن قال

                                                 

 .99يونس:  (1)
 .40هود:  (2)
 .13سبأ:  (3)
 .103يوسف:  (4)
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شئنا( فاعلم أنه يتكلم اآلن عن اإلراد  الكونية، ، )شاء اهلل((، )اهلل
فاإلراد  الكونية مرادفة يف النصوص للهظ املشيئة، وأما اإلراد  الشرعية 

، فإذا رأيت اهلل تعاىل يف القرآن تي يف النصوص بلهظ احملبة والرضىتأ افإنه
املتوكلني( ، ) حيب )حيب املتقني( ،يرضه لكم(، ))رضي اهلل عنهم(: يقول

ثالثة فروق مهمة ، فهذه ه اآلن يتكلم عن اإلراد  الشرعية، فاعلم أنوحنوها
 :بني اإلرادتني

، وأما الشرعية فقد تقع وقد ال اإلراد  الكونية ال بد وأن تقع :ـ األول
 .تقع
، وإلراد  ستلز  حمبة اهلل تعاىل ملا أرادهوالثاني: اإلراد  الكونية ال ت -

 وأن تكون فيما حيبه اهلل تعاىل. الشرعية ال بد
اد  الشرعية مراد  ، واإلرة مرادفة للمشيئةوالثالث: اإلراد  الكوني -

اإلراد  الكونية ال  : أنللمحبة والرضى، وهناك فرق رابع مهم أيضا، وهو
، وأما اإلراد  الشرعية فإنها مراد  تراد لذاتها، وإمنا هي مراد  لغريها

 .لذاتها
 لنا مثال على هذا الهرق األخري؟ فإن قلت: اضرب 
رت قد  ، مثاله القريب لألذهان لو أن األطباء أمجعوا على أن تبم: نعفأقول 

، فإن فالنا هذا هو الذي سيأتي هلم بنهسه وميد فالن بسبب أن فيها اآلكلة
، بل رمبا لو أمروه أن يشرتي هو ، ويطيعهم فيما يريدونرجله أمامهم

هذا ، وما ذلك إال ألنه يريد شرتاها هو بنهسهالبرت ألطاعهم واآالت 
 ، ولكن باهلل عليك هل هو يريد هذا القطع لذاته؟القطع
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الذي يريد أن يبرت شيء من أطرافه، ولكنه ، ومن بالطبع ال واجلواب: 
ى هذا القطع من سالمة لبقية جسده، فهو ، أي ملا يرتتب علأراده لغريه

، ال رى أننا نتناول أحيانا الدواء الكريه، وأنت تيريد القطع لغريه ال لذاته
نه طريق العافية بأمر اهلل تعاىل، ، بل حنن نتناوله ألننا نعلم أحملبته يف ذاته

ا يرتتب عليها ، ولكن ملشياء اليت حنن نريدها ال لذواتهامن األ فكم وكم
 من احلكم واملصاحل، وهذا واضح حمسوس.

 ان من أبي هلب؟فإن  قلت: وهل اهلل تعاىل أراد اإلمي  
 فأقول: نعم، ولكن بأي إراد ؟ 
، فعد  إميان من أبي هلب بإرادته الشرعية فقط أقول: أراد اهلل تعاىل اإلميان 

 تعاىل شرعا ال بد وأن يقع أبي هلب دليل على أنه ليس كل شيء أراده اهلل
ي ، ولكن لو أن اهلل تعاىل أراد اإلميان من أبي هلب بإرادته األخرى وهكونا

إلميان من أبي ، كما أنه جل وعال ملا أراد اية لوقع اإلميان منه وال بدالكون
، فإميان أبي بكر وإميان غريه من بكر كونا وقع كونا، وهو حمبوب هلل تعاىل

هم ووحقق قد اجتمع فيه اإلرادتان، الكونية أهل اإلميان ممن وقع إميان
ملا وقع يف اد  كونية، ألنه فهو إر والشرعية، فهو باعتبار أنه وقع يف الكون

ون يف كونه جل وعال إال ما يريده، وهو ـ ، ألنه ال يكالكون علمنا أنه منها
داخل وحت اإلراد  الشرعية كذلك، ألنه مما حيبه اهلل تعاىل  أي إميان املؤمن ـ

ويرضاه، ولذلك فال بد وأن وحهظ هذا الكال  الذي يعترب جنا  وخالصا 
و أن نقول: كل ما وقع يف كون اهلل تعاىل فإنه إراد  من إشكاالت كثري ، وه

كونية باعتبار وقوعه، فإن كان هذا األمر الذي وقع يف الكون من األمور 
، فاعلم مباشر  أنه من قبيل اهلل تعاىل ويرضاها ويثيب أهلها اليت حيبها
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يل اإلراد  الشرعية كذلك، فاجتمع فيه اإلرادتان، فوقوعه يف الكون دل
، رضاه به دليل على أنه أراده شرعا، وحمبته واد  اهلل تعاىل له كوناعلى إر

وأما إن كان هذا األمر الذي وقع يف الكون مما ال حيبه اهلل تعاىل وال 
بل توعد من أوقعه بالعقوبة والعذاب فاعلم أن هذا األمر من قبيل  ،يرضاه

هذا الكال   ثم احذر أن ختلط يف، حذر، ثم احذر ، وااإلراد  الكونية فقط
 ، فمثال لو سألتك وقلت: هل اهلل تعاىل يريد الكهر واملعاصي؟اخلطري

؟ ي واقعة يف كون اهلل تعاىل أ  ال: قل أوال: هل الكهر واملعاصواجلواب
واجلواب: نعم واقعة، فبما أنها واقعة فقد وحقق فيها اإلراد  الكونية، ولكن 

كهر واملعاصي مما حيبها : وهل هذه األمور من النهسك سؤاال آخر اسأل
 اهلل تعاىل ويرضاها أ  من األمور اليت يسططها ويأباها؟

ر  أنها من األمور اليت ال حيبها، بل يكرهها ويسططها ال ج واجلواب: 
ڇ  ڍ   ڍ    ڇچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ: ، كما قال تعاىلويأباها

تعاىل وال فبما أن هذه األمور من األشياء اليت ال حيبها اهلل ، (1)چڌ
ها ليست مبراد  ، ولكنفهي مراد  هلل تعاىل كونا وقدرا وقد وقعت ،يرضاها

، املعاصي ال يريدها اهلل تعاىل ، فاحذر من أن تقول:له دينا وال شرعا
 واحذر من أن تقول: املعاصي يريدها اهلل تعاىل، فال تطلق القول يف هذه

رت جمملة ال بد فيها من ا، ألن اللهظة صاملسألة ال بالنهي وال باإلثبات
املعاصي يريدها اهلل  ، فمن قال:حتى يزول اإلمجال ويتحدد املراد ،التهصيل

، فهو كال  ، فقل له: إن كنت تقصد أنه يريدها بإرادته الكونيةتعاىل
، ألنه ال يكون يف كونه إال ما يريده بإرادته الكونية، وإن كنت صحيح

                                                 

 .7الزمر:  (1)
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، فليس هذا الكال  بصحيح، بل دينيةتقصد أنه يريدها بإرادته الشرعية ال
وال حيب  ،، فاهلل تعاىل ال حيب الكهر وال يرضاههو كال  فاسد باطل
، فالكهر واملعصية ، وال حيب الكافرين وال الظاملنياملعصية وال يرضاها

ال حيبها اهلل تعاىل وال  والبدعة والظلم وغريها من األمور احملرمة كلها
تعاىل ، وأما من قال: إن اهلل ادته الشرعية الدينيةيريدها بإر ، أي اليرضاها

، فقل له: ماذا تقصد بقولك: ال يريد املعصية، ال يريد املعصية وال الكهر
ية فهو كال  صحيح ال فإن كنت تقصد أنه ال يريدها بإرادته الشرعية الدين

، وأما إن كنت تقصد أنه ال قد وردت األدلة بإثباته وتقريره ،غبار عليه
، ألن املتقرر أنه ال يكون يف كونه إال ا بإرادته الكونية فهو كال  باطلدهيري
 ال فهو قدرًا املعاصي يريد كان وإن فاهلل، ا يريده بإرادته الكونية القدريةم

 وينهى ويكرهها ويسططها يبغضها بل ،بها يأمر وال يرضاها وال حيبها
 وأما) :على الرافضي ، قال أبو العباس يف ردهقاطبة السلف قول هذا ،عنها

 وغريهم األشعري أصحاب من وكثري الطوائف مجيع من السنة أهل مجهور
 املعاصي يريد كان وإن إنه :فيقولون والرضا احملبة وبني اإلراد  بني فيهرقون

 وهؤالء ،عنها وينهى ويسططها يبغضها بل ،يرضاها وال حيبها ال فهو
 .(1) (قاطبة السلف قول وهذا ،حمبته وبني اهلل مشيئة بني يهرقون

 :وقال رمحه اهلل تعاىل يف بيان الدرجة الثانية من درجات اإلميان بالقدر 
 اإلميان وهو ،الشاملة وقدرته ،النافذ  اهلل مشيئة فهي: الثانية الدرجة وأما)

 يف وما السماوات يف ما وأنه ،يكن مل يشأ مل وما كان اهلل شاء ما بأن
 ما ملكه يف يكون ال ،سبحانه اهلل مبشيئة إال سكون وال حركة من األرض

                                                 

 .(3/15) البن تيمية: السنة النبويةمنهاج  (1)
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 فما ،واملعدومات املوجودات من قدير شيء كل على سبحانه وأنه، يريد ال
 غريه خالق ال سبحانه خالقه اهلل إال السماء يف وال األرض يف خملوق من
 عن ونهاهم ،رسله وطاعة بطاعته العباد أمر فقد ذلك ومع ،سواه رب وال

 الذين عن ويرضى ،واملقسطني واحملسنني املتقني حيب سبحانه وهو ،معصيته
 القو  عن يرضى وال الكافرين حيب ال ،الصاحلات وعملوا آمنوا

 حيب وال الكهر لعباده يرضى وال ،بالهحشاء يأمر وال ،الهاسقني
 .(1)(الهساد

: )وال يكون إال ما وقال الطحاوي رمحه اهلل تعلى يف عقيدته املشهور  
  .(2) يريد(

ينا أهل البد، من القدرية وغريهم، فإن قلت: هاهنا سؤال مشهور يورده عل
، تعاىل قد أراد اإلميان من الكافر، والكافر قد أراد الكهر: إن كان اهلل وهو

، فهل ميكن أن تكون د  العبد الكافروإرا ،إراد  اهلل تعاىل :فهنا إرادتان
 ، فكيف اجلواب؟ألن العبد كافر بد الكافر تغلب إراد  اهلل تعاىل،إراد  الع

فأقول: اجلواب عن ذلك أن هذه الشبهة القبيحة اخلبيثة هي اليت جعلت 
، عباد عن أن تكون مراد  هلل تعاىلكثريا من أهل البد، خيرجون أفعال ال

، مع أنها شبهة لو نظر إليها من درس وفهم وقة هلل تعاىلوأن تكون خمل
، وأهل حيحا لعرف أنها ليست بشيءفهما ص مذهب أهل السنة واجلماعة

البد، أشكل عليهم هذا السؤال إشكاال كبريا جعلهم يهرون من اإللزا  به 
، والعلة يف ذلك أنهم تته النصوص، وجحد ما قررته األدلةإىل إنكار ما أثب

                                                 

 .(3/149) :جممو، الهتاوى (1)
 .33: ـمنت الطحاوية بتعليق األلباني ص (2)
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مل يكونوا ممن يهرق بني نوعي اإلراد ، فاإلراد  عند أهل البد، نو، واحد، 
  عندهم واحد  وهي إما ىل كونية وشرعية، بل اإلرادفال تنقسم اإلراد  إ

، فلذلك أشكلت عليهم هذه الشبهة وزلت فيها شرعية فقط، أو كونية فقط
ؤال أن ، واحلق يف اجلواب عن هذا الس، وضلت فيها أفهامهمأقدامهم

 : اهلل تعاىل هل أراد اإلميان من العبد الكافر؟نقول
، ولذلك أرسل اإلميان من العبد الكافر  تعاىل، قد أراد اهللنعم واجلواب: 

 إال وهو يريد من وأنزل الكتب، فما فعل ذلك جل وعال ،اهلل تعاىل الرسل
 ، ولكن هو أراد منهم اإلميان بأي إراد ؟عباده اإلميان

واجلواب: باإلراد  الشرعية الدينية األمرية، فإن مل يقع منهم اإلميان  فهذا  
ول كافر إراد  اهلل تعاىل ـ سبحانه عما يقال يقال فيه: غلبت إراد  ال
مبا أنه أراد اإلميان من العبد الكافر  :بل نقول الظاملون وتعاىل علوا كبريا ـ

إلراد  الشرعية ال تستلز  الوقو،، بل قد بإرادته الشرعية فإننا قد عرفنا أن ا
من العبد الكافر مراد له جل وعال، ، فحصول اإلميان تقع وقد ال تقع

، ولكننا راد  الشرعية قد تقع وقد ال تقع، واإله مراد باإلراد  الشرعيةولكن
جنز  ونقسم باهلل تعاىل أن اهلل تعاىل لو أراد اإلميان من هذا العبد الكافر 

ٹ  ٹ  چ :، أال ترى أن اهلل تعاىل قالراد  الكونية فإنه ال بد وأن يقعباإل

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ: الناسأي لو أراد بإرادته الكونية إميان ، (1)چٹ

ادته الشرعية فوقع إميان ولكنه أراد إميان الناس بإر، (2)چڦ   ڦ
ن اهلل مل ، ومن ختلف إميانه فما ذلك إال ألبعضهم، وختلف إميان بعضهم
                                                 

 .99يونس:  (1)
 .99يونس:  (2)
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، فالذي أشكل على أهل يرد منه اإلميان كونا، ألنه لو أراده كونا لوقع
ان من الكافر بإرادته الكونية، البد، هو أنهم ظنوا أن اهلل تعاىل أراد اإلمي

وهذا من أكرب الغلط الذي وقعوا فيه، بل احلق والصواب الذي عليه أهل 
السنة مجيعهم هو أن اهلل تعاىل أراد اإلميان من الكافر بإرادته الشرعية، ال 
بالكونية، فإن بقي الكافر على كهره ومل يؤمن حتى مات فإننا نعلم يف هذه 

 ما أراد وقو، إرادته الشرعية فيه، فلم يرد كونا وقدرا أن احلالة أن اهلل تعاىل
، فنقول يف هذه احلالة: اهلل الكافر حلكمة يعلمها اهلل تعاىل يؤمن هذا العبد

، ولكنه مل يرده منه كونا وال قدرا، اد اإلميان من العبد الكافر شرعاتعاىل أر
 فيها هو عد  ، وأصل اخلللهصيل يتحدد اجلواب عن هذه الشبهةوبهذا الت

 التهريق والتمييز بني اإلرادتني، واهلل املوفق واهلادي.
، ونعوذ بك من لرشد والتهريق للحق والثبات عليهاللهم إنا نسألك ا 

 .مضالت الهنت ما ظهر منها وما بطن
 القاعدة السابعة والسبعون  

 ) ما أصابك مل يكن ليخطئك , وما أخطأك مل يكن ليصيبك (

 أن العبد يعلم أن بالقدر اإلميان ومن) :تيمية رمحه اهلل تعاىل أقول: قال ابن
 على يصرب فاملؤمن، ليصيبه يكن مل أخطأه وما ،ليططئه يكن مل أصابه ما

 على بالقدر حيتج الظامل واجلاهل، واملعائب الذنوب من ويستغهر، املصائب
 ما عند القدر يذكر وال، إليه أساء من بالقدر يعذر وال، وسيئاته ذنوبه
 عمل إذا عليه الواجب كان بل، القضية فعكس، اخلري من له اهلل ييسره
 وال بها جبعي فال، بها وتهضل يسرها هو اهلل من نعمة أنها يعلم أن حسنة

 وإذا، منها وتاب استغهر سيئة عمل وإذا، هلا اخلالق كأنه نهسه إىل يضيهها
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، عليه مقضية مقدر  كانت أنها يعلم العباد بهعل أو مساوية مصيبة أصابته
 .(1)(موضعه يف مبسوط وهذا

 َأْخَطَأك َوَما، ِلُيْطِطَئك َيُكْن َلْم َأَصاَبك َما َأنَّ اْعَلْم) :وقال رمحه اهلل تعاىل 
ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿچ: َتَعاَلى َقاَل َكَما، ِلُيِصيَبك َيُكْن َلْم

 ِعْنِد ِمْن َأنََّها َفَيْعَلُم اْلُمِصيَبُة ُتِصيُبُه الرَُّجُل ُهَو: َقاُلوا، (2)چٹ  ٹ  ٹ  ڤ
  .(3)(َوُيَسلُِّم َفَيْرَضى اللَِّه

 فأن ،(4)(وشره خريه بالقدر وتؤمن): قوله وأما) :وقال رمحه اهلل تعاىل
 وال ليصيبك يكن مل أخطأك ما وأن ،ليططئك يكن مل أصابك ما بأن تؤمن
 فهذا: قال ،وكذا كذا يكن مل وكذا كذا ولوال ،كذا يكن مل كذا كان لو: تقل
 .(5) (اآلخر واليو  ورسله وكتبه ومالئكته باهلل اإلميان هو

 ْبُن ُعَباَدُ  َقاَل): َقاَل َحْهَصَة َأِبى َعْن: وأصل هذه القاعد  هو حديث قلت 
 َما َأنَّ َتْعَلَم َحتَّى اإِلمَياِن َحِقيَقِة َطْعَم َتِجَد َلْن ِإنََّك يُبَن َيا :اِلْبِنِه الصَّاِمِت
 َرُسوَل َسِمْعُت ،ِلُيِصيَبَك َيُكْن َلْم َأْخَطَأَك َوَما ،ِلُيْطِطَئَك َيُكْن َلْم َأَصاَبَك

 َوَماَذا َربِّ :َقاَل ،اْكُتْب َلُه َفَقاَل اْلَقَلَم اللَُّه َخَلَق َما َأوََّل ِإنَّ) :َيُقوُل × اللَِّه

                                                 

 .(17/98) :جممو، الهتاوى (1)
 .11التغابن:  (2)
 .(2/390) :اقتضاء الصراط املستقيم ملطالهة أصحاب اجلحيم (3)
 تقد  خترجيه. (4)
 .(7/313) :جممو، الهتاوى (5)
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 َسِمْعُت يِإنِّ يُبَن َيا. (السَّاَعُة َتُقوَ  َحتَّى ٍءيَش ُكلِّ َمَقاِديَر اْكُتْب َقاَل ؟َأْكُتُب
 . (1)(ِمنِّى َفَلْيَس َهَذا َغْيِر َعَلى َماَت َمْن): َيُقوُل × اللَِّه َرُسوَل

شيء جيري بقضاء اهلل تعاىل وقدره، وأن أقول: ال بد وأن تعلم أن كل  
 ،والغنى ،والعباد فيها متقلبون بني الهقر عليك،األيا  دول، يو  لك ويو  

، فما قضاه  ، واملوت، والسعاد ، واحلزن وغريهاواحليا ،والسقم ،والصحة
، وما قدر أو الشر فإنه لن خيطئك إىل غريك اهلل تعاىل وقدره لك من اخلري

، واهلل تعاىل من ذلك فلن خيطئ غريك ويأتي إليكاهلل تعاىل على غريك 
ی  جئ   چ: ، قال تعاىلأخرى وبالضراء تار  ،عباده بالسراء تار يبتلي 

والعبد العاقل هو الذي يتعامل مع االبتالء بالنعماء ، (2)چحئ  مئ
ستعملها يف وأن يوقع النعمة مواقعها وال ي ،واخلري بكمال الشكر واحلمد

، وإن ابتاله ن تكون سببا لتواضعه للحق وللطلق، وأغري مرضا  اهلل تعاىل
أنها من  ، وأن يعلمعه بالصرب واحتساب األجرلضراء فعليه أن يتعامل مبا

وجوارحه عن فعل وقول ما ال  ، وأن حيبس لسانهاهلل تعاىل فريضى ويسلم
، بل عليه ، وال يدعو بدعوى اجلاهليةوال ينتف شعرا ،، فال يشق جيبايليق

الشأن كقوله  واألذكار املرعية الوارد  يف هذا ،أن يتعزى باألوراد الشرعية

                                                 

( يف القدر، 2156) :( يف السنة، باب القدر، والرتمذي رقم4700) :رواه أبو داود رقم (1)
 .317/ 5 :( ، وأمحد يف املسند17باب رقم )

 )حديث صحيح(. (:10/107) :قال عبد القادر األرنؤوط يف وحقيقه جلامع األصول
 .35األنبياء:  (2)
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 :ويف احلديث، (1)چڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ چ: تعاىل
  .(2) (اللهم أجرني يف مصيبيت واخلف لي خريا منها)

ما أصابه فإمنا هو من اهلل واملقصود أن الواجب على العبد أن يؤمن بأن 
، وإن والثناء عليهعاىل ويكثر من شكره ، فإن كان خريا فليحمد هلل تتعاىل

 ، واهلل املوفق. ى بالضراء فليصرب وليتحسب األجركان بلو
 القاعدة الثامنة والسبعون  

 حلكمةفإمنا هو ما قدر اهلل سبحانه من خري وشر )

 ( قد نعلمها وقد ال نعلمها, فهو أحكم احلاكمني 
اهلل ى أن احلكيم من أمساء أقول: لقد أمجع أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل عل

مجعوا على أنها من صهاته ، وأتعاىل، وأمجعوا على أن احلكم من صهاته
عاىل إال وله فيه احلكمة ، وأمجعوا على أنه ما من فعل يهعله اهلل تالذاتية
ا يقال فيه بأنه عبث ال ، وأمجعوا على أنه ليس من أفعال اهلل تعاىل مالبالغة

ال مبا فيه مصلحة خالصة أو إ ، وأمجعوا على أن اهلل تعاىل ال يأمرحكمة فيه
، وال ينهى إال عما فيه مهسد  خالصة أو راجحة، وأمجعوا على أن راجحة

وتعطيل املهاسد وتقليلها،  ،الشريعة جاءت لتقرير املصاحل وتكميلها
، وأن الشر يف كلها خري ال شر فيهاوأمجعوا على أن أفعاله جل وعال 

                                                 

 .106البقر :  (1)
 :املوطأمالك يف ( يف اجلنائز، باب ما يقال عند املصيبة، و918) :مسلم رقمأخرجه  (2)
( يف اجلنائز، باب 3119) :يف اجلنائز، باب جامع احلسبة يف املصيبة، وأبو داود رقم 1/236

( يف الدعوات، باب 3506) :ما يستحب أن يقال عند امليت من الكال ، والرتمذي رقم
 (.88) :رقم



 

 994 
 

، وقد نزه اهلل تعاىل نهسه عن القضاءاملقدور ال يف القدر، ويف املضي ال يف 
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ: العبث فقال تعاىل

: وقال تعاىل ،(1)چٴۇ    ۋ     ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۈۇ  ۆ  ۆ  ۈ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ: وقال تعاىل ،(2)چڱ       ڱ    ڱ  ڱ    ںچ

ڇ  ڇ   چ: وقال تعاىل ،(3)چٺ  ٺ  ٺ        ٺ  ٿ   ڀپ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک    

ڱ  ڱ   ں    ڱک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

وهذا األمر هو الذي تيقنه عباد اهلل تعاىل الصاحلون املتأملون  ،(4)چں
ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  چ : واملتهكرون يف خلق السموات واألرض

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

، وكلها تدل ، والنصوص يف هذا املعنى كثري (5)چہ  ہ  ہ  ہ
 ، وأنه تعاىل عن فعل ماوعبثا وسدىعلى أن اهلل تعاىل مل خيلق اخللق باطال 
، وأن أفعاله كلها نابعة عن احلكم ال حكمة فيه وال غاية وال مصلحة

، وإن من أكذب الكذب وأبعد احملمود ، واملصاحل العظيمة غاياتوال

                                                 

 .115-116املؤمنون:  (1)
 .36القيامة:  (2)
 .27ص:  (3)
 .18-16األنبياء:  (4)
 .191-190آل عمران:  (5)
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إن اهلل تعاىل يهعل ال  :احلق هو قول من قال من أهل البد،األشياء عن 
اهلل تعاىل أن يأمر مبا نهى  وال ملصلحة، بل جيوز على ،، وال لغايةحلكمة

أن يي من اهلل تعاىل ، إىل آخر هذيانهم الذي نستحعنه، وأن ينهى مبا أمر به
ة يف أفعال اهلل تعاىل عند هؤالء، وهو قول ، فال تعليل وال حكمحنكيه

 ، فإنهم يف باب القدر يقال هلم: اجلربية، يهنون عن أفعالاألشاعر  اجلربية
أنهم عرفوا اهلل تعاىل حق ، ثم يدعون مع ذلك اهلل تعاىل احلكم والتعليل
وكيف يتوهم أنه ) :تعاىل، قال ابن القيم رمحه اهلل معرفته، واهلل لقد كذبوا

عرفه من يقول: إنه مل خيلق حلكمة مطلوبة له، وال َأَمَر حلكمة، وال َنَهى 
  حمضة ال حلكمة وال حلكمة، وإمنا يصدر اخللق واألمر عن مشيئة وقدر

واألمر إمنا قا  وهل هذا إال إنكار حلقيقة محده؟ بل اخللق  ،غاية مقصود 
احلكمة إنكار  حلمده وحكمته، فإنكارفهما مظهران  ،باحلكم والغايات

فإن الذي أثبته املنكرون من ذلك ُيَنزَّه عنه الرب، ، حلقيقة خلقه وأمره
ال رمحة فيه وال مصلحة  ،توا خلًقا وأمًراويتعاىل عن نسبته إليه، فإنهم أثب

وال حكمة، بل جيوز عندهم أو يقع أن يأمر مبا ال مصلحة للمكلف فيه 
وجيوز عندهم ، لحته، واجلميع بالنسبة إليه سواءيه مصالبتة، وينهى عما ف

أن يأمر بكل ما نهى عنه، وينهى عن مجيع ما أمر به، وال فرق بني هذا 
وجيوز عندهم أن ُيَعذِّب من مل يعصه طرفة ، والنهيوهذا إال اجمرد األمر 

عني؛ بل أفنى عمره يف طاعته وشكره وذكره، وُيَنعِّم من مل يطعه طرفة 
ل أفنى عمره يف الكهر به والشرك والظلم والهجور، وال سبيل إىل عني؛ ب

وهذا من ، خبرب الرسول، وإال فهو جائز عليهأن يعرف خالف ذلك منه إال 
أقبح الظن وأسوئه بالرب تعاىل، وتنزيهه عنه كتنزيهه عن الظلم واجلور، 
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ا من والعجب العجاب أن كثرًي، عني الظلم الذي يتعاىل اهلل عنه بل هذا هو
أرباب هذا املذهب ينزهونه عما وصف به نهسه من صهات الكمال 
ونعوت اجلالل، ويزعمون أن إثباتها جتسيم وتشبيه، وال ينزهونه عن هذا 
الظلم واجلور، ويزعمون أنه عدل وحق، وأن التوحيد عندهم ال يتم إال 
به؛ كما ال يتم إال بإنكار استوائه على عرشه؛ وعلوه فوق مساواته؛ 

تكلمه وتكليمه؛ وصهات كماله؛ فال يتم التوحيد عند هذه الطائهة إال و
وحكى قول هذه الطائهة التالهة يف موضع  .(1)(بهذا النهي وذلك اإلثبات
توا له امللك وعطلوا الهرقة الثانية: الذين أثب) :آخر فقال رمحه اهلل تعاىل

ن بأنه جيوز عليه وهم اجلربية نها  احلكمة والتعليل؛ القائلو ،حقيقة احلمد
كل ممكن، وال ينزه عن فعل قبيح، بل كل ممكن فإنه ال يقبح منه، وإمنا 
القبيح املستحيل لذاته، كاجلمع بني النقيضني، فيجوز عليه تعذيب مالئكته 
وأنبيائه ورسله وأهل طاعته، وإكرا  إبليس وجنوده، وجعلهم فوق أوليائه 

إىل العلم باستحالة ذلك إال من نهي يف النعيم املقيم أبًدا، وال سبيل لنا 
فيجوز عندهم أن يأمر مبسبته ومسبة أنبيائه،  ،اخلالق يف خربه فقط

والسجود لألصنا ، والكذب والهجور، وسهك الدماء، ونهب األموال، 
وينهى عن الرب والصدق واإلحسان والعهاف، وال فرق يف نهس األمر بني 
ما أمر به ونهى عنه إال التحكم مبحض املشيئة، وأنه أمر بهذا ونهى عن 

ا أمر به صهة حسن تقتضي حمبته واألمر به، وال هذا، من غري أن يكون فيم
فانظر كيف يقول  .(2) (فيما نهى عنه صهة قبح تقتضي كراهته والنهي عنه

                                                 

 .199: ـشهاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ص (1)
 .220: ـص شهاء العليل (2)
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، نعوذ باهلل تعاىل من اخلذالن، فعندهم أن اهلل تعاىل أمر بالتوحيد ال هؤالء
ن الشرك ال عن مهسد  وال عن ملصلحة وال حلكمة يف التوحيد، ونهى ع

، ونهى عن التوحيد لكان ذلك سائغا كس األمر فأمر بالشرك، فلو عحكمة
املنهي إىل مأمور ، وإىل منهي وهكذا لو عكس يف كل الشر، فقلب األمور

، تاهلل أي زاهم اهلل تعاىل وأبعدهم وأقصاهم، أال فأخلساغ ذلك عندهم
، فكيف جتوزونه عقل يقبل هذا القول؟ فإننا واهلل حنن البشر ال نقبله علينا

، فهذا نقص يف املطلوق ال كمال فيه، واملتقرر أن كل نقص ى اهلل تعاىلعل
يف املطلوق ال كمال فيه فاهلل تعاىل أحق بالتنزيه عنه، وألنه مذهب مكذب 
لألدلة والنصوص الكثري  اليت تنهي عن اهلل تعاىل أن خيلق أو يقدر أو 

لألدلة يشر، الشيء عبثا باطال ال حكمة وال مصلحة فيه، وأي تكذيب 
بعد هذا التكذيب، نعوذ باهلل من هذا القول اخلبيث، ولذلك فاحلق أن ما 
 ،أمر اهلل تعاىل به أمر وجوب أو أمر ندب فإمنا أمر به ملصلحة عظيمة

ا فإمنوغاية محيد ، وما قدر اهلل تعاىل وقوعه يف هذا الكون  ،وحكمة متناهية
له،  بار فعل املطلوققدره حلكمة، وحتى وإن كان يف ظاهره أنه شر باعت

، كما كون إال خرياولكنه يف حقيقة املر باعتبار تقدير اهلل تعاىل له فإنه ال ي
ی  ی        جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ               جب  حب   خب       مب  چ: قال تعاىل

 سبحانه وهو) :قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل، (1)چىب   يب  جت  حت  
 تكون وقد ،مرضية حمبوبة احلكمة تلك العتبار فهي ،حلكمة األشياء قدر
 حيب وصهان فيه جيتمع الواحد الشيء إذ ،ومسطوطة مكروهة نهسها يف

 عن ترددت ما) :الصحيح احلديث يف كما اآلخر من ويكره أحدهما من
                                                 

 .41الرو :  (1)
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 وأكره املوت يكره املؤمن عبدي نهس قبض عن ترددي فاعله أنا شيء
وجيب علينا معاشر املسلمني أن نستحضر دائما  .(1)(منه له بد وال مساءته

اىل لنا وعلينا فإنه خري ، فما قدره اهلل تعاهلل تعاىل أرحم بنا من أمهاتنا أن
، فهي الصحيحني من حديث عمر رضي اهلل تعاىل عنه أنه قد  على لنا

وجدت ، فإذا رأ  من السيب قد وحلب ثديها تسعى، فإذا امسيب× النيب 
أتظنون أن هذه طارحة ) ×:، فقال النيب ألصقه ببطنهاصبيا يف السيب 

 :، فقالول اهلل وهي تقدر على أن ال تهعل: ال يا رسقالوا ؟(ولدها يف النار
ويف الصحيحني من حديث  .(2) (هلل تعاىل أرحم بعباده من هذه بولدها)

إن هلل تعاىل مائة ×: )أبي هرير  رضي اهلل تعاىل عنه قال: قال رسول اهلل 
يرتامحون وبها يتعاطهون، وبها  فبهارمحة أنزل منها يف األرض رمحة واحد ، 

تعطف الوحش على ولدها، وأخر عنده تسعا وتسعني رمحة يرحم بها 
فإذا كان يو  القيامة ) :وملسلم من حديث سلمان  .(3) (عباده يو  القيامة

لو يعلم الكافر ما ) :صحيحنيويف احلديث يف ال .(4) (أكملها بهذه الرمحة
عند اهلل تعاىل من الرمحة ملا قنط من رمحته أحد، ولو يعلم املؤمن ما عند 

                                                 

 (.6502، رقم: )يف الرقاق، باب التواضعأخرجه  (1)
ومسلم (، 5999رقم: )البطاري يف األدب، باب رمحة الولد وتقبيله ومعانقته، أخرجه  (2)

 .( يف الهضائل، باب يف سعة رمحة اهلل تعاىل وأنها سبقت غضبه2754) :رقم
ويف (، 6000رقم: )البطاري يف األدب، باب جعل اهلل الرمحة يف مائة جزء،  أخرجه (3)

( يف التوبة، باب سعة 2752) :ومسلم رقم(، 6469رقم: )الرقاق، باب الرجاء مع اخلوف، 
( يف الدعوات، باب 3536)( و3535بقت غضبه، والرتمذي رقم )رمحة اهلل تعاىل وأنها س

 .(108( و)107رقم )
 .بقت غضبه( يف التوبة، باب سعة رمحة اهلل تعاىل وأنها س2752) :مسلم رقمأخرجه  (4)
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فاهلل تعاىل ال يريد بنا إال  .(1)(اهلل تعاىل من العقوبة ملا أمن من مكره أحد
، فإن نا بواجب إحسان الظن باهلل تعاىلاخلري، وهذا ال يكون إال إذا قم

، وإن الواجبات كل تقدير له جيريه يف كونه من يفإحسان الظن باهلل تعاىل 
العلماء متهقون على وجوب إحسان الظن باهلل تعاىل، ومتهقون على وحريم 

ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  چ: سوء الظن به، قال تعاىل

ۀ  ہ  ہ   ہ    ۀڻ  ڻ  ڻ  ڻڱ  ڱ      ڱ  ں  ں

ال ميوتن أحدكم إال : )×وقال النيب ، (2)چھ  ے  ھہ  ھ    ھ
بن عبداهلل من حديث جابر  . أخرجه مسلم(وهو حيسن الظن باهلل تعاىل

عليك فالواجب عليك  ، فأي تقدير قدره اهلل تعاىل(3)رضي اهلل تعاىل عنهما
 :فيه عد  أمور

 .: أن تعلم أنه من اهلل تعاىلاألول 
وأكثر من  ،اهلل تعاىل: إن كان هذا القدر من أقدار اخلري لك فامحد والثاني 

 ، وأستعمله يف الطاعة والقربة.شكره والثناء عليه
مله بالصرب والرضى ، فعاان هذا القدر من األقدار املؤملة: إن كوالثالث 

 واحتساب األجر، وال جتز،.

                                                 

 :يف سعة اهلل رمحة اهلل تعاىل، والرتمذي رقم( يف التوبة، باب 2755أخرجه مسلم، رقم ) (1)
 .( يف الدعوات، باب عظم العقوبة وعظم الرجاء3536)
 .6الهتح:  (2)
( يف صهة اجلنة، باب األمر حبسن الظن باهلل تعاىل عند 2877) :مسلم رقمصحيح  (3)

اىل عند ( يف اجلنائز، باب ما يستحب من الظن باهلل تع3113) :أبو داود رقمرواه املوت، و
 املوت.
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واملصلحة  ،لبالغةاقدير احلكمة ت: أن تعلم أن هلل تعاىل يف هذا الوالرابع 
، حتى وإن كان أن تعلم أنه ما أراد بك إال خرياد ، ووالغاية احلمي ،املتناهية

 .ظاهره شرا بالنسبة لك
الوقو، يف سوء الظن باهلل  أن وحسن الظن بربك، وأن وحذر من :واخلامس 

، وننطقه بألسنتنا، ، هذا هو ما ندين اهلل تعاىل به ونعتقده بقلوبناتعاىل
 .ونعلمه لطالبنا، واهلل املوفق واهلادي

 القاعدة التاسعة والسبعون  

 الشر يضاف إىل املقدور ال القدر , وإىل املقضي ال القضاء()

من  يف هذا األمر قاعد  طيبة عظيمة ال بد ×لقد أعطانا النيب  أقول:
، وهي ما ثبت يف صحيح مسلم رمحه اهلل تعاىل اإلميان بها واعتقاد مدلوهلا

قال رسول اهلل )نه قال: من حديث علي بن أبي طالب رضي اهلل تعلى ع
لبيك وسعديك ) :، وفيهاح صال  الليليف احلديث الطويل يف استهت ×

والشر ليس ) :فقوله .(1)(احلديث .واخلري يف يديك والشر ليس إليك ..
ت عليه اسم جنس دخل (والشر) :هو ما تهيده قاعدتنا هذه، فقوله (،إليك

عد عند األئمة رمحهم اهلل ، وقد تقرر يف القوااأللف والال  االستغراقية
د واجلمع واسم اجلنس تهيد ن األلف والال  الداخلة على املهرتعاىل أ
ه ال جيوز إضافته ، أي أن الشرك كله جبميع أنواعه وخمتلف أشكالالعمو 

 ،، واهلل تعاىل هو احلكيم امسافالقدر فعل من أفعال اهلل تعاىل ،إىل اهلل تعاىل

                                                 

( يف صال  املسافرين، باب الدعاء، يف صال  الليل وقيامه، 771) :مسلم رقمأخرجه  (1)
( يف الدعوات، باب دعاء يف أول الصال ، 3419)و ،(3418)و ،(3417) :والرتمذي رقم
 .( يف الصال ، باب ما يستهتح به الصال  من الدعاء760) :وأبو داود رقم
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، وهو الرحيم الرمحن ، وذو اخلرب  صهة امساوهو اخلبري ،وذو احلكمة صهة 1
ك أن يكون يف ، فال ميكن مع ذلوذو الرمحة العامة واخلاصة صهة ،امسا

، فإن من تأمل أفعاله شيء من الشر، نعم، هذا ال ميكن وال يتصور أبدا
، علم يقينا أن هذا الرب أمساءه اليت تسمى بها، وصهاته اليت اتصف بها

ى ر احلكيم واملقتدر ال يهعل إال اخلري واملصلحة علالعظيم واإلله القاد
 ،، فهو الكامل الكمال املطلق يف أمسائهمقتضى احلكمة والغايات احلميد 

الكمال املطلق يف ، وهو الكامل و الكامل الكمال املطلق يف صهاتهوه
أفعاله جل وعال، فكيف يكون مع ذلك يهعل الشر، أبدا هذا ال يكون، 

كون إال طيب ، فكل ما يصدر منه فال يواجلميل صهةفهو الطيب صهة، 
ال جيوز نسبته وإضافته إىل ن الشر ومجيل، فنحن نعتقد االعتقاد اجلاز  بأ

ه ــ أي القدر ــ فعل اهلل تعاىل، وأفعال اهلل تعاىل كلها خري، ، ألنالقدر
 وكلها حكمة، وكلها مصاحل وغايات محيد .

حنن جند أن يف هذا الكون ؟ فإن قلت: أوليس هناك أقدار كثري  هي شر 
والبدعة  ،شر ، فالكهر شر، واملعاصيمن الشر ما ال يعلمه إال اهلل تعاىل

وشرب اخلمر والسرقة كلها من الشر، وغريها وقتل النهوس والزنا  ،شر
يكون  نه ال، فكيف تقول إكثري مما ال حيصى، وكلها كما تقرر من األقدار

 ؟ يف القدر شيء من الشر
ننظر إىل فعل  فأقول: لقد تقرر عندنا معاشر أهل السنة واجلماعة أننا

 :املطلوق باعتبارين
 ـ باعتبار كونه قدرا هلل تعاىل.
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القدر،  ، فباعتبار نسبته إىل اهلل تعاىل يقال له:وباعتبار كونه فعال للعبد -
سب إىل العبد وإىل وحصيله واقرتافه ، وباعتبار كونه ينوالقدر فعل هلل تعاىل

، فأفعال العباد باعتبارها قدرا من اهلل تعاىل وخلقا هلل تعاىل ورفيقال له: مقد
الكهر ، فدر  منهم فهيها اخلري وفيها الشر، وباعتبار كونها صافال شر فيها

عصية شر ، واملشر باعتبار فعل املطلوق له، فالشر ينسب إىل فعل املطلوق
الزنا شر ، وطلوق هلا، والبدعة شر باعتبار فعل املعل املطلوق هلاباعتبار ف

القبائح ، والسرقة وشرب اخلمر وغريها من اآلثا  وباعتبار فعل املطلوق له
ال باعتبارها قدرا من اهلل ، إمنا يقال فيها إنها شر باعتبار فعل املطلوق هلا

هلا ال يقال فيها خري  عباد باعتبار تقدير اهلل تعاىل وخلقه، فأفعال التعاىل
، وباعتبار صدورها من العباد تنقسم حينئذ إىل كونه لها خري، بل كوشر

، فهعل العبد ينسب إىل ، وإىل شر إن خالهت الشر،خريا إن وافقت الشر،
فعل العبد ــ من هذه الناحية ، وهو ــ أي اهلل تعاىل خلقا وإجيادا وتقديرا

، وهو فاصيال وعمال واكتسابا واقرتا، وفعل العبد ينسب إىل العبد وحخري
، وقد يكون شرا، فالقدر فعل اهلل تعاىل، من هذه الناحية قد يكون خريا

، وفعل العبد منه ما هو وأفعاله كلها خري، وأما املقدور فهو فعل العبد
خليانة شر ، وافالكذب شر باعتبار فعل العبد له ،، ومنه ما هو شرخري

لباطلة شر ، واحليلة اعبد لهلغش شر باعتبار فعل ال، واباعتبار فعل العبد هلا
ه األمور املمنوعة احملرمة شرعا  ، فالشر يف هذباعتبار فعل العبد هلا، وهكذا
، وفعل اهلل املقدور ، وفعل العبد نسميه حنن:إمنا هو باعتبار فعل العبد هلا

 لقدر، ال يف االقدر، فالشر يف املقدور الذي هو فعل العبد تعاىل نسميه:
الشر عن فعل اهلل  هىن ×، فالنيب الذي هو فعل اهلل تعاىل، وهذا واضح
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لوق ، ولكنه املطتعاىل، والقدر من أفعاله، فال يكون يف القدر مطلق الشر 3
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ : ، كما قال تعاىلهو الذي ينسب له الشر أحيانا

شر ما  أعوذ بكلمات اهلل التامات من) :ويف احلديث، (1)چٹ  ڤ   ڤ  ڤ
، ومن ، ومن شر ما يعرج فيهاومن شر ما نزل من السماء ،خلق وذرأ وبرأ

. فاملطلوق هو الذي (2)(ومن شر ما خيرج منها ،شر ما ذرأ يف األرض
يصدر منه الشر، فالشر يكون يف فعله هو، ال يف فعل اهلل تعاىل، وكذلك 

ي هو فعل اهلل تعاىل، واملقض، فالقضاء هو فعل نقل يف القضاء واملقضي
 القضاء ، وال يكون الشر يفلشر يف املقضي الذي هو فعل العبد، فاالعبد

 الذي هو فعل اهلل تعاىل.
نه ال يكون خريا ال شر فيه ل شيء نسبته إىل اهلل تعاىل فاعلم أوباجلملة فك 

وتشريعه ، البتة، فأمساؤه كلها خري، وصهاته كلها خري، وأفعاله كلها خري
ی  ی        جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ               جب  چ: قال تعاىل، ولذلك كله خري

يقرتفه الناس من  فنسب اهلل تعاىل السبب يف هذا الهساد إىل ما، (3)چحب
أنه قدر ، مع والهساد منسوب هلم ويكون بسببهم ، فالشرالذنوب واآلثا 

، ولكن ومصلحة ، ولكن قدر اهلل تعاىل كله خري وحكمةمن اهلل تعاىل
: الشر إمنا ل الناس هي اليت تكون شرا وفسادا، فصدق قولناوأفعاالناس 

 ، ولكن ال يكون الشر يف القدراملقدور واملقضي وهما فعل للعبد يكون يف
                                                 

 .2-1الهلق:  (1)
(، وهو 3502رقم: ) الشعر، باب ما يؤمر به من التعوذ، يف رواه مالك يف املوطأ (2)

 موقوف على كعب األحبار.
 .41الرو :  (3)
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السنة واجلماعة ، وعلى ذلك اتهق أهل والقضاء الذي هو فعل اهلل تعاىل
، أال ىلوحقيق كمال األدب مع اهلل تعا، وهذه القاعد  فيها رمحهم اهلل تعاىل

، فإنه مل ينسب هذا قتل الغال  وهو فعل ظاهره أنه شرترى أن اخلضر ملا 
ۀ  ہ      ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ: بل قال ،الشر لربه

فنسب القتل ، (1) چے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ 
، ولكن ملا جاء ن القتل ظاهره الشر، والشر ليس إىل اهلل تعاىلإىل نهسه، أل

ۈ  ۈ       ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  چ : بناء اجلدار قال فيها يف مسألة

: وانتبه هلذه النسبة، (2)چۉ    ۉ  ې                ې  ې  ې  ى  ى  ائ
فنسب ، (3)چى  ائ  ائ  ەئ          ەئ  وئ  وئ              ۇئ  ۇئ  ۆئچ

، ألن بناء اجلدار هلذين اليتيمني حلهظ ماهلما حتى اهلل تعاىلالهعل هذا إىل 
أنه هو الذي ، مع ا أشدهما هذا فعل ظاهره اخلري، فنسب اخلري إىل ربهبلغي

 ، فلما كان الهعل ظاهره الشر نسبه اخلضر إىل نهسه، وملا كان الهعلبناه
ن ، ألهلل تعاىل، فهذا من كمال األدب مع اظاهره اخلري نسبه اخلضر إىل ربه

، قد سألة دقيقةاخلري من لواز  أفعاله جل وعال، فالشر ليس إليه، وهذه م
، ولكن من أخذها على مقتضى ما قرره ، وضلت فيها أفهمزلت فيها أقدا 

، وطريق سيكون عنده سهل بأمر اهلل تعاىل أهل السنة واجلماعة فإن األمر
املقدور والقدر، وبني القضاء النجا  يف هذه املسألة هو أن تهرق بني 

                                                 

 .81-80الكهف:  (1)
 .82الكهف:  (2)
 .82الكهف:  (3)
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الشر يف املقدور ال يف القدر، ويف املقضي ال يف القضاء،  ، فتقول:واملقضي 5
 احلسنة ن)إ :، قال ابن تيمية رمحه اهلل تعاىلوهو ما تنص عليه قاعدتنا هذه

 من وجه من فما ،تقد  كما وجه كل من بها أحسن ألنه إليه؛ مضافة
 حبكمة، خيلقها إمنا فهو السيئة وأما، إليه اإلضافة يقتضى وهو إال وجوهها

 بل قط، سيئة يهعل ال الرب فإن إحسانه من احلكمة تلك باعتبار يوه
 يف يقول × النيب كان وهلذا، خري كله وفعله وحسنات، حسن كله فعله
 شرًا خيلق ال فإنه ،(1) (إليك ليس والشر بيديك، واخلري): االستهتاح دعاء

 فيه يكون قد ولكن خري، باعتبارها هو حكمة، فهيه خيلقه ما كل بل حمضًا،
 مطلق، شر أو كلى، شر فأما إضايف، جزئي شر وهو الناس لبعض شر

 اجلزئي الشر وأما، إليه ليس الذي الشر هو وهذا عنه، منزه فالرب
 بل قط، مهردًا إليه الشر يضاف ال وهلذا حكمته؛ باعتبار خري فهو اإلضايف،

 أن وإما ،(2)چجب  حب            خبچ : كقوله املطلوقات، عمو  يف يدخل أن إما
 فاعله، حيذف أن وإما ،(3)چٹ  ڤ   ڤ  ڤچ: تعاىل كقوله السبب إىل يضاف
 .(5)،(4)چڭ  ۇ  ۇ   ۆ      ۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ: اجلن كقول

 يف ورد وإمنا ،أمسائه يف يرد مل الشر أن هذا يبني ومما: )قال رمحه اهلل تعاىلو
 السبب إىل وأضافه ،العمو  سبيل على إال إليه يضف ومل مهعوالته

                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
 .101األنعا :  (2)
 .2الهلق:  (3)
 .10اجلن:  (4)
 .45 :ـص البن تيمية احلسنة والسيئة (5)
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، (1)چک   ک  ک  گچ: تعاىل كقوله وذلك فاعله حبذف أو املطلوق
 ،الضار ،املانع ،املعطي :مثل املقرتنة وكأمسائه ،(2)چٹ  ڤ   ڤ  ڤچو

ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ: وكقوله الرافع ،اخلافض ،املذل ،املعز ،النافع

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  چ: وكقوله ،(3)چۆئ

ڭ  ۇ  ۇ   ۆ      ۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ:  اجلن وكقول، (4)چڄ

 دعاء يف يقول كان أنه × النيب عن مسلم صحيح يف ثبت وقد، (5)چۉ
 ال أنه به أريد وسواء ،(6) (إليك ليس والشر بيديك واخلري) :االستهتاح

 لواز  من وإما عد  إما الشر إن قيل أو ،إليك به يتقرب وال ،إليك يضاف
 ،اخلري إليه يضاف إمنا سبحانه أنه يبني فهذا ،اهلل إىل ليس وكالهما العد 

 وإمنا ،شر فيه ليس مجيل حسن خري كله وذلك ،صهاته على تدل وأمساؤه
 .(7) (املطلوقات يف الشر وقع

 كلها أقواله فإن) :وقال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل وهو يتكلم عن اهلل تعاىل 
، (8)چھ  ھ        ھ  ھ   ےچ  :وحكمة وعدل وهدى ورشد صدق

                                                 

 .62الزمر:  (1)
 .2الهلق:  (2)
 .80الشعراء:  (3)
 .7الهاوحة:  (4)
 .10اجلن:  (5)
 تقد  خترجيه. (6)
 . (17/94) :جممو، الهتاوى (7)
 .115األنعا :  (8)
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 أفعاله يف يدخل ال فالشر ،وخري وعدل ورمحة وحكم مصاحل كلها وأفعاله 7
 أفعال يف يدخل فكيف ،املستقيم الصراط عن الشر خلروج ألبتة أقواله وال
 خرج من أفعال يف يدخل وإمنا ،أقواله أو املستقيم الصراط على هو من
 واخلري وسعديك لبيك) :والسال  الصال  عليه دعائه ويف، أقواله ويف عنه
 :بقوله فسره من تهسري إىل يلتهت وال ،(1) (إليك ليس والشر بيديك كله

 ذلك من أجل املعنى فإن، إليك يصعد ال أو ،إليك به يتقرب ال والشر
 ،كمال كلها وأوصافه ،حسنى كلها أمساؤه ْنَم فإن، قدرا وأعظم وأكرب

 يف الشر دخول يستحيل وعدل صدق كلها وأقواله ،حكم كلها وأفعاله
 :قوله وبني املعنى هذا بني فطابق ،أقواله أو ،أفعاله أو ،أوصافه أو ،أمسائه

 .(3)،(2)چچ    چ  چ  ڇ  ڇ   چ
والشر ليس ) :قلت: وقد فسر بعض أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل قوله 

عن ابن القيم أنه رد  ليف النق  وقد تقد بأنه ال يتقرب به إليك، ،(4)(إليك
 ذا.، وبني أن املعنى أجل وأمسى وأرفع من جمرد قوهلم ههذا القول

 احلديث يف قوله معنى عرف هذا عرفت إذا) :وقال رمحه اهلل تعاىل 
 صحيح ،(5) (إليك ليس والشر يديك يف واخلري وسعديك لبيك) :الصحيح

 وقول ،إليك به يتقرب ال والشر قال من قول من وأعظم أجل معناه وإن

                                                 

 تقد  خترجيه. (1)
 .56هود:  (2)
 .(1/44) :مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني (3)
 تقد  خترجيه. (4)
 تقد  خترجيه. (5)
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 تنزيهه تضمن وإن قالوه الذي هذا وأن ،إليك يصعد ال والشر :قال من
 وصهاته ذاته يف تنزيهه يتضمن فال إليه به والتقرب إليه الشر صعود عن

 يتضمن فإنه املصدق الصادق املعصو  لهظ خبالف ،الشر عن وأفعاله
 يف وال صهاته يف ال ما بوجه إليه الشر نسبة عن وتعاىل تبارك ذاته يف تنزيهه
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ  :كقوله خملوقاته يف دخل وإن أمسائه يف وال أفعاله

 سببه إىل تار  الشر إضافة يف القرآن طريقة وتأمل، (1)چٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ
حب  خب     مب  ىب    چ: وقوله، (2) ں  ڻ  ڻچ: كقوله به قا  ومن

ی  ی  چ: وقوله ،(4)چۓ  ۓ  ڭ  ڭ   چ : وقوله ،(3)چيب

 القرآن يف وهو، (6)چٺ  ٺ  ٺ   ٿ         ٿ  ٿچ: وقوله، (5)چی
 حبذف وتار  ،التمثيل املقصود وإمنا ،معشاره عشر هاهنا يذكر أن من أكثر

ڭ  ۇ  ۇ   ۆ      ۆ   ۈ    ۈ  چ :اجلن مؤمين عن حكاية تعاىل كقوله فاعله

 مبريد وصرحوا ومريده الشر فاعل فحذفوا، (7)چٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ
ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  چ :الهاوحة يف ونظريه الرشد

                                                 

 .2-1الهلق:  (1)
 .254البقر :  (2)
 .108املائد :  (3)
 .160النساء:  (4)
 .146األنعا :  (5)
 .76الزخرف:  (6)
 .10اجلن:  (7)
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 قا  من إىل منسوبا والضالل ،سبحانه إليه مضافة النعمة فذكر، (1)چڄ
ڱ  ڱ  چ: السهينة يف اخلضر قول ومثله ،فاعله حمذوفا والغضب ،به

ى  ائ  ائ  ەئ          ەئ  وئ  وئ              چ : الغالمني ويف، (2)چڱ

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ: قوله ومثله، (3)چۇئ  ۇئ  ۆئ

 ،إليه احملبوب التزيني هذا فنسب، (4)چڎ  ڎ         ڈ  ڈ  ژ
 الهاعل فحذف، (5)چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہچ: وقال
ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ: × اخلليل قول ومثله املزين

وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  

 هذه من كمال كل ربه إىل فنسب ،(6)چجئ  حئ  ىئ  ی  ی    ی  ی
 يف كثري وهذا ،واخلطيئة املرض وهو منها النقص نهسه إىل ونسب ،األفعال
 .(7) (املكية الهوائد كتاب يف كثري  أمثلة منه ذكرنا الكريم القرآن

                                                 

 .7الهاوحة:  (1)
 .79الكهف:  (2)
 .82الكهف:  (3)
 .7احلجرات:  (4)
 .14آل عمران:  (5)
 .82-78الشعراء:  (6)
 .(2/215)البن القيم:  بدائع الهوائد (7)
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، فإنه ل اهلل تعاىل فقد أثر فيهم إبليس: وإن من ينسبون الشر إىل فعقلت 
نسب الغواية إىل فعل ف، (1)چڇ  ڇچ: اهلل تعاىل عنهقال كما حكاه 
، فاحلذر هى، ويف هذا من قلة األدب مع اهلل تعاىل ما ال خيربه جل وعال

 أن تنسب الشر إىل فعل اهلل تعاىل.احلذر من 
يف حديث جربيل  ×فإن قلت: كيف تقول هذا الكال  وقد قال النيب  

، وقسمه إىل فنسب الشر إىل القدر، (2) (وتؤمن بالقدر خريه وشره) :الطويل
 خري وشر؟

: )القدر( ال يراد به فعل فاجلواب: احلق احلقيق بالقبول واالعتماد أن لهظ 
العبد هو فهعل  ،والذي هو فعل العبد ،املقدور(: )، بل يراد بهاهلل تعاىل

هو فعل اهلل تعاىل فإنه خري  ، وأما القدر الذيالذي ينقسم إىل خري وشر
( فيه إثبات أن القدر فيه أن تؤمن بالقدر خريه وشره: )×، فقول النيب كله

خري وشر، ولكن ما هو القدر الذي يضاف إليه الشر ويوصف بالشر؟ هل 
 هو فعل اهلل جل وعال وحكمه وقضاؤه؟

اجلواب: ال، إمنا الشر يف املقضي املقدر، أما فعل الرب سبحانه وتعاىل فإنه  
يف دعاء االستهتاح:  ×جوه، وهذا معنى قول النيب ال شر فيه بوجه من الو

  ×فنهي النيب  ،(3)(لبيك وسعديك، واخلري يف يديك، والشر ليس إليك)
إضافة الشر إىل الرب سبحانه وتعاىل، وبه نعلم أنه ليس يف أفعال اهلل جل 

ونه  يف أمسائه شر، وال يف شيء من شؤوعال شر، وال يف ذاته شر، وال

                                                 

 .16األعراف:  (1)
 تقد  خترجيه. (2)
 تقد  خترجيه. (3)
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واخلري يف شر، بل ال يكون منه إال اخلري؛ ولذلك قال: )سبحانه وتعاىل  1
 .عنه الشر كله هىفأثبت اخلريية كلها يف يد اهلل سبحانه وتعاىل، ون، (يديك

للحسن  ×فإن قلت: وماذا تقول يف حديث القنوت الذي عمله النيب  
فنسب الشر إىل  ،(1)(وقين شر ما قضيت) :رضي اهلل تعاىل عنه وفيه

 القضاء؟
واجلواب: هنا ضابط ال بد من فهمه، وهو: أن كل دليل يقسم القدر  

والقضاء إىل خري وشر فاملراد به املقدور واملقضي الذي هو فعل العبد، 
ر أي باعتبار املقضي الذي هو فعل العبد، ال باعتبا (شر ما قضيت) :فقوله

 القضاء الذي هو فعل اهلل تعاىل.
ملا نسب إغواءه إىل اهلل تعاىل يف  فإن قلت: وكيف أنكرت على إبليس 

ۓ  ڭ       ڭ  ڭ     چ: مع أن اهلل تعاىل قال عن نوح چڇ  ڇچ: قوله

 فنسب نوح عليه الصال ، (2)چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ          ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ
 ، فلماذا مل تنكر عليه؟والسال  إغواءهم إىل اهلل تعاىل

 :، فقوله عن نوحالكونيةية من مرادات اهلل تعاىل : أن الغواوجلواب 

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ: ، فهو كقوله تعاىل، أي كوناچٴۇچ

                                                 

( يف الصال ، باب القنوت يف الوتر، والرتمذي 1426)و، (1425) :رواه أبو داود رقم (1)
( يف الصال ، باب ما جاء يف القنوت يف الوتر، والنسائي يف قيا  الليل، باب 464) :رقم

 (.1745)، رقم: الدعاء يف الوتر
 قال األلباني: )صحيح(.

 .34هود:  (2)
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هذه اآلية الكرمية إمنا هي من ، ف، أي بإرادته الكونية ال الشرعية(1)چٺ
النو، الثاني من نوعي اإلراد ، وهي اإلراد  الكونية اليت يعنى بها املشيئة 

املوجودات، وهي اليت يقال فيها ما النافذ  الشاملة التامة اليت تشمل مجيع 
 فال إشكال وهلل احلمد. شاء اهلل كان، وما مل يشأ مل يكن،

ثم اعلم رمحك اهلل تعاىل أن اهلل ال يقدر شرا حمضا ال خري فيه حتى وإن  
 ضعف مدركاتهم بأنه من الشر احملض.ظنه بعض الناس لقصر أفهامهم و

ليس  شر احملض الذي ال خري فيه فذاكأما ال) :قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل
، والكهر والشر : فإبليس شر حمض، فإن قيلبل هو العد  احملض ،له حقيقة

 ، فأي خري يف إبليس ويف وجود الكهر؟كذلك، وقد دخلوا يف الوجود
: يف خلق إبليس من احِلكم واملصاحل واخلريات اليت ترتبت على قيل 

، فاهلل سبحانه مل خيلقه نبه على بعضههلل، كما سنوجوده ما ال يعلمه إال ا
، فكم هلل يف خلقه من حكمة  قصد خبلقه أضرار عباده وهالكهموال ،عبثا

ألديان ، وهو وإن كان لونعمة سابغة ،وآية ظاهر  ،وحجة قاهر ، باهر 
، فهي إجياد السمو  من املصاحل واحلكم ما هو واإلميان كالسمو  لألبدان

 .(2) (خري من تهويتها
يف ذلك من احِلكم )  :يف موضع آخر عن خلق إبليسرمحه اهلل تعاىل وقال  

أن ُيكمل ألنبيائه وأوليائه مراتب  :، فمنهاماال حييط بتهصيله إال اهلل
وإغاظته  ،وخمالهته ومراغمته يف اهلل ،العبودية مبجاهد  عدو اهلل وحزبه

عيذهم من شره إليه أن ي وااللتجاء ،واالستعاذ  به منه ،وإغاظة أوليائه
                                                 

 .125األنعا :  (1)
 .184: ـصشهاء العليل  (2)
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يوية واألخروية ما مل حيصل فيرتتب هلم على ذلك من املصاحل الدن ،وكيده 3
ا شاهدوا من حال ... ومنها خوف املالئكة واملؤمنني من ذنبهم بعد مبدونه

، وسقوطه من املرتبة امللكية إىل املنزلة اإلبليسية يكون إبليس ما شاهدوه
دية وال ريب أن املالئكة ملا شاهدوا ذلك حصلت هلم عبو ،أقوى وأمت

ضت إىل أن قال: فاقت...  ، وخوف آخرأخرى للرب تعاىل ، وخضو، آخر
، وكان احلكمة اإلهلية إخراجه وظهوره، فال بد إذًا من سبب ُيظهر ذلك

  .(1)(إبليس َمَحـّكـًا ُيميز به الطيب من اخلبيث
 القاعدة املوفية للثمانني:  

 دا(ــــك أحــم ربـوال يظل) 
و احلكم : أمجع أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل أن اهلل تعاىل هأقول

جل وعال جارية بني  مه وأقدارهاكالعدل ذو الهضل واإلحسان، فأح
، وأمجعوا على على أن اهلل تعاىل منزه عن الظلم، وأمجعوا الهضل والعدل

من إثبات كمال العدل له جل وعال، أن نهي صهة الظلم عن اهلل تعاىل يتض
ڳ  چ: فقوله، (2)چڳ  ڳ   ڳ  ڱچ: وأصل هذه القاعد  قوله تعاىل

، ، نكر ، فهو نكر  يف سياق النهيچڱچ: ، وقوله، هذا نهيچڳ
، فاهلل تعاىل منهي عنه (3)اعد أن النكر  يف سياق النهي تعمواملتقرر يف القو

جح  مح  جخ  چ: تعاىل، وقال م، وذلك لكمال عدله جل وعالالظل

                                                 

 .237: ـشهاء العليل ص (1)
 .49الكهف:  (2)
 تقد  عزو ذلك. (3)
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  چ: وقال تعاىل، (1)چحخ

ونهي إرادته ، (3)چڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چچ: وقال تعاىل، (2)چٹ
ۇ   ۆ  چ: وقال تعاىل، (4)چۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئچ: للظلم فقال تعاىل

ېئ  ېئ     ىئ  ىئ   ىئ    ی  ی   ی  ی  جئ   چ: وقال تعاىل، (5) چۆ

فيما يرويه  ×فقال النيب  اهلل تعاىل الظلم على نهسهد حر  وق، (6)چحئ
يا عبادي إني حرمت الظلم على نهسي وجعلته بينكم ) :عن ربه عز وجل
، ا قررته هذه النصوص، فالذي ندين اهلل تعاىل به هو م(7) (حمرما فال تظاملوا

 تعاىل عن الظلم ، فنحن ننزه اهللمنهي عن اهلل تعاىل النهي املطلقفالظلم 
اىل أحدا ال يف قليل وال يف كثري، ولو كان ، فال يظلم اهلل تعالتنزيه املطلق

أو  ،أو عاقب أحدا ،، بل حنن نعتقد أن اهلل تعاىل إن أضل أحدامبثقال ذر 

                                                 

 .46فصلت:  (1)
 .44يونس:  (2)
 .40النساء:  (3)
 .31غافر:  (4)
 .77النساء:  (5)
 .112طه:  (6)
 :، والرتمذي رقم( يف الرب والصلة، باب وحريم الظلم2577) :مسلم رقمأخرجه  (7)
 .(49) :( يف صهة القيامة، وباب رقم2497)

، أصل عظيم من أصول اإلسال فهو  ،من األحاديث اليت عليها مدار اإلسال احلديث وهذا 
  .، وقد شرحه العلماء وأفردوه بالتأليفل على قواعد عظيمة يف أصول الديناشتم

 .(ليس ألهل الشا  حديث أشرف من هذا احلديث)ن حنبل: قال أمحد ب
 .وكان أبو إدريس اخلوالني إذا حدث بهذا احلديث جثا على ركبتيه 



 

 101

، ومن هداه وأضله بعدله، وال يظلم ربك أحدا أهلك أحدا فإمنا أهلكه 5
ل يف هذا الباب فإمنا وفقه بهضله ال عن استحقاق، وقد ض إلميانلووفقه 
مل تأخذ مبقتضى هذه األدلة من الكتاب والسنة، ومل تدن مبا دان به  طائهتان

رقة ، وهما فاملهلحون من أهل السنة واجلماعة وحزبه ،عباد اهلل الصاحلون
القدرية واجلربية، ونعين باجلربية اجلهمية أتبا، اجلهم بن صهوان ومن 

، واخللل عند هؤالء مجيعا أنهم تابعهمين بالقدرية املعتزلة ومن ، ونعتابعهم
ن ، وقد فصل مذاهبهم أبو العباس ابمل يعرفوا الظلم بالتعريف الصحيح

وأنا ، (1)اوى يف عد  مواضع، وذكرهم يف الهتتيمية رمحه اهلل تعاىل يف كتبه
، فإنهم اجلهمية واألشاعر أما قول ، فأقول: أذكر لك خالصة ما ذكره فيهم

الغري، أو أنه خمالهة اآلمر الذي جتب  نه التصرف يف ملكإ ه:قالوا يف تعريه
بالنسبة هلل غري ممكن الوجود، بل كل ممكن  الظلمطاعته، وهؤالء يقولون: 

إذا قدر وجوده فإنه عدل، والظلم منه ممتنع غري مقدور، وهو حمال لذاته 
وهؤالء يقولون لو ، ضدين، وكون الشيء موجودا معدوماكاجلمع بني ال

عندهم إمنا هو  الظلمعذب اهلل املطيعني ونعم العاصني مل يكن ظاملا، ألن 
التصرف يف ملك الغري، واهلل تعاىل مالك امللك، فأي فعل فعله ولو كان 

كته وأهل طاعته، وتكريم أعدائه من الكهار والشياطني تعذيب أنبيائه ومالئ
مل يكن ظاملا، ألنه مل يتصرف إال يف ملكه، وكذلك فليس هناك آمر فوقه 

وهذا قول مجهور األشاعر ، وهو قول كثري من أصحاب ، حتى خيالهه
مالك والشافعي وأمحد، كالقاضي أبي يعلى، وأتباعه، وأبي املعالي اجلويين 

                                                 

 .(1/219) :جممو، الهتاوى، و(1/81) :الهتاوى الكربى البن تيمية (1)
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، وهؤالء وصهوا اهلل تعاىل ي الوليد الباجي وأتباعه وغريهمبوأتباعه، وأ
 بالعجز .

 الظلمقول املعتزلة، وهؤالء يقولون: إن والقول الثاني يف تعريف الظلم  
الذي  الظلممقدور هلل تعاىل، ولكنه منزه عنه، وهذا حق، ولكنهم جيعلون 

من اآلدميني بعضهم لبعض، وشبهوه يف  الظلمحرمه اهلل وتنزه عنه نظري 
األفعال ما حيسن منها وما ال حيسن بعباده، فضربوا له من أنهسهم األمثال، 

 .بهة األفعالولذلك فهم يسمون مش
وبناء على هذا قالوا: إذا أمر العبد ومل يعنه جبميع ما يقدر عليه من وجوه 
اإلعانة كان ظاملا له، والتزموا أنه ال يقدر أنه يهدي ضاال كما قالوا: إنه ال 
يقدر أن يضل مهتديا، وقالوا عن هذا: إذا أمر اثنني بأمر واحد، وخص 

ن ظاملا إىل أمثال ذلك من األمور اليت أحدهما بإعانته على فعل املأمور كا
هي من باب الهضل واإلحسان، جعلوا تركه هلا ظلما، وكذلك ظنوا أن 
التعذيب ملن كان فعله مقدرا ظلم له، ومل يهرقوا بني التعذيب ملن قا  به 

فاهلل عند املعتزلة عدل ال يظلم ألنه مل ، سبب استحقاق ذلك ومن مل يقم
، ال الكهر وال الهسوق وال العصيان، بل يرد وجود شيء من الذنوب

العباد يهعلون ذلك بغري مشيئته، واهلل مل خيلق شيئا من أفعال العباد ال خريا 
، فكل اصني لكان ظاملا هلموال شرا، ألنه لو كان خالقا هلا ثم عاقب الع

  قد أخذ بطرف وتركت الطرف اآلخر.واحد  من هاتني الطائهتني
وهذا ، وضع الشيء يف غري موضعههو  الظلمقالوا: فقد أهل السنة،  وأما

معناه يف اللغة، يقال: من أشبه أباه فما ظلم، ومن اسرتعى الذئب فقد 
ظلم، وعلى هذا املعنى بنى أهل السنة تعريههم للظلم الذي نزه اهلل نهسه 
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حكم عدل يضع األشياء مواضعها، فال يضع شيئا  عنه فقالوا: إن اهلل تعاىل 7
متماثلني، وال يسوي بني  إال يف موضعه الذي يناسبه، وال يهرق بني

وعلى هذا فالظلم الذي حرمه اهلل على نهسه، وتنزه عنه فعال ، خمتلهني
وإراد  هو ما فسره به سلف األمة وأئمتها أنه ال حيمل املرء سيئات غريه، 

كسب يداه، وأنه ال ينقص من حسناته فال جيازى بها أو وال يعذب مبا مل ت
ېئ  ېئ     چ: اهلل خوفه عن العبد بقوله ىالذي نه الظلمببعضها، وهذا هو 

ال خياف  :قال املهسرون ،(1)چىئ  ىئ   ىئ    ی  ی   ی  ی  جئ   حئ
وال ينقص من حسناته، وقيل: يظلم بأن  ،أن حيمل عليه من سيئات غريه

ولكنه تعاىل نزه نهسه  واهلل تعاىل قادر على الظلم .(2)يؤاخذ مبا مل يعمل
عنه، وحرمه على نهسه، كما ورد يف ذلك األدلة الكثري ، وأشهرها حديث 

على نهسي وجعلته بينكم حمرما فال  الظلميا عبادي إني حرمت )أبي ذر: 
ويالحظ أن األشاعر  جاء تهسريهم للظلم مواكبا ، وغريه ،(3)(تظاملوا

ملذهبهم يف القدر، فهم مليلهم إىل مذهب اجلربية، إذا قيل هلم إن قولكم بأن 
 للعبد قدر  غري مؤثر ، نتيجته اجلرب، فكيف يعذب اهلل العباد على ما

هو التصرف يف  الظلمألن  ،هذا ظلم، قالوا ليس هذا ظلما ؟جربهم عليه
وال ، ب طاعته، وهذا منتف بالنسبة هللأو خمالهة اآلمر الذي جت ،ملك الغري

شك أن هذا التهسري للظلم خمالف للمعروف من لغة العرب، وملا دلت 

                                                 

 .112طه:  (1)
تهسري ، و(2/413) :تهسري السمرقندي، و(1/282) :تهسري حييى بن سال انظر  (2)

 .(3/276) :تهسري البغوي، و(6/261) :الثعليب
 تقد  خترجيه. (3)
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لسنة اليت ورد فيها هذا اللهظ، كما أن قوهلم بأن عليه نصوص الكتاب وا
ممتنع عليه ليس فيه مدح وال كمال، وإمنا املدح والكمال أن يقال: إن  الظلم

ك املقدور عليه، اهلل سبحانه منزه عنه، ال يهعله لعدله، واملدح إمنا يكون برت
، عجزه شيء يف األرض وال يف السماء، فاهلل تعاىل ال يمتنعال برتك امل

، ولكنه ومع عد  عجزه اء اليت ال يعجز اهلل تعاىل عنهاوالظلم من األشي
، فهو ال يظلم أحدا ال لعجزه عن عدلهعنه إال أنه نزه نهسه عنه لكمال 

ه ه التنزي، واهلل تعاىل منزألن الظلم صهة نقص ال كمال فيها وإمنا ،الظلم
فإمنا يعذبه ، فاهلل تعاىل إن عذب أحدا املطلق عن كل عيب ونقص

، كما قال ز اهلل تعاىل عنه من ذنوب العباد، مع ما يتجاوالستحقاقه للعذاب
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چ : تعاىل

ه وعقوبته ال عن ظلم وال عن تشٍف، ال واهلل، بل هي فتعذيب، (1)چڀ
 عن كمال عدل.

كقول بعض  ال تليق باهلل تعاىلوباملناسبة فإن هناك بعض العبارات اليت  
ظلم اهلل من ظلمين، وهذا خطأ  العامة ملن ظلمه: اهلل يظلمك، أو قول:

ما ذا  ، وكقول بعض من نزلت عليه املصيبة:كبري، فاهلل تعاىل ال يظلم أحدا
، قا  اهلل تعاىلظ اليت ال تليق مبوحنوها من األلها فعلت؟ ما الذي جنيته؟

ألنها تتضمن أن اهلل تعاىل قد أصابه باملصيبة وهو ظامل له، وهذا كله من 
، وكقول من رأى مصابا يف ماله أو بدنه اخللل يف اإلميان بالقضاء والقدر

، ألنها تتضمن مسكني هذا ما يستحق، وهذه كلمة ال جتوز مبرض وغريه:
 . تعاىل منزه عن ذلك، واهللف اهلل تعاىل بالتعدي عليه وظلمهوص

                                                 

 .45فاطر:  (1)
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ية لكمال اإلميان بالقضاء والقدر، فال فالواجب احلذر من هذه األلهاظ املناف 9
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٿٺ  ٺ  ٿچ: ، قال تعاىليظلم ربك أحدا

  ڄٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

فهؤالء  ،(1)چڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  
، كما العقوبات، إمنا أخذهم بذنوبهم م اهلل تعاىل بأنوا، منالذين عذبه

 ي بسبب ذنوبهم أخذناهم.، أوالباء للسببية چٺ  ٺ  ٿچ: قال
فاحذر أيها املسلم املوفق املبارك إذا رأيت اهلل تعاىل قد ابتلى أحدا بالضراء  

و ، وابتاله يف عرضه أقدر  البشر من املوت والهقر واملرض املستعصي على
، فاحذر وفقك بتالء، ونزلت عليه أنوا، املصائبماله وغري ذلك بأنوا، اال

، ()هذا ما يستحقأو ،، مسكني هذا العبد(: )أنى هذااهلل تعاىل من أن تقول
)هذا الرجل يصلي ويصو ، فلماذا يصيبه ؟ أو)ملاذا يهعل اهلل به ذلك(أو

ول شيء من املصائب فأنت تسمع كثريا من هذه األلهاظ عند نز ؟ذلك(
وهي كلمات حمرمة وال جتوز، والواجب احلذر على بعض الناس، 

، فإنها كلمات تتضمن نسبة اهلل تعاىل إىل الظلم أو فعل ما ال والتحذير منها
، ألنه حرا ، وهذا كال  ال جيوز قال: ليق، وبعض الناس إذا رأى مبتلىي

ت الظلم ، فاألدلة نزهتعاىل إىل الظلم وفعل ما ال يليقيتضمن نسبة اهلل 
قة نه يظلم وهو عارف حبقيتعاىل ونهته عنه، فمن وصف اهلل تعاىل بأعن اهلل 

لهظ يتضمن ، فالواجب احلذر من كل كالمه الذي يتهوه به فهو كافر
عدله،  ، ألنه احلكم العدل الذي ال يظلم لكمالوصف اهلل تعاىل بالظلم

                                                 

 .40العنكبوت:  (1)
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ڳ  چ، ، ومن هداه فإمنا هداه بهضلهفمن أضله اهلل تعاىل فإمنا أضله بعدله

 .، واهلل املوفق واهلادي(1)چڳ   ڳ  ڱ

                                                 

 .49الكهف:  (1)
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 القاعدة الواحدة والثمانون 

 اإلميان بعلم اهلل تعاىل بأهل اجلنة وأهل النار والفراغ)

 (مع العمل مبوجب الشرع منه ال يتنافى 

عليه شيء  فىوذلك لكمال علم اهلل تعاىل مبا كان وما يكون، وال خي :أقول
ىل، وهل النار قد قد علمهم اهلل تعا ، فأهل اجلنةيف األرض ويف السماء

 العليم مبا كان ، فهو العاملعلمهم اهلل تعاىل، ألنه العامل العليم بكل شيء
، فما العليم مبا سيكون على ما هو عليه، وهو العامل وعلى ما هو عليه

يق النار هو أمر معلوم سيكون يوم القيامة من دخول فريق اجلنة ودخول فر
، فمن آمن ويعلم من سيدخل النار فهو يعلم من سيدخل اجلنة،، هلل تعاىل

، وهي فإنه يقر بهذه العقيدة العظيمة بعلم اهلل تعاىل الكامل العام الشامل
هو من أهل اجلنة أم من أهل أنه ما منا من أحد إال واهلل تعاىل قد علمه أ

، وقد أمجع أهل السنة واجلماعة على اإلميان بذلك، وأمجعوا على أن النار
فيمن يدخل النار  وهي عقيدة سبق علم اهلل تعاىل ،يدةاإلميان بهذه العق
اإلميان ال يلزم منه تعطيل الشرع، فال عالقة هلذا ، أن هذا ومن يدخل اجلنة

، وقد اتفق أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل بهذا، فهذا قدر، وذاك شرع
 ، فمن عطل العمل بالشرعلقدرتعاىل على أنه ال جتوز معارضة الشرع با

د علم أهل اجلنة من أهل النار، فقد عارض الشرع ن اهلل تعاىل قحبجة أ
كما ، رائع على ذمه واإلنكار على فاعله، ووقع فيما اتفقت الشبالقدر

، والعمل إلميان بكمال علم اهلل تعاىل شيء، فاسيأتي بيانه بأمر اهلل تعاىل
م ، فنحن نؤمن بالقدر ونؤمن بأن اهلل تعاىل علمبقتضى الشرع شيء آخر

ن به كما ، هذا كله حنن نؤموأهل النار، وأنه أمر قد فرغ منه أهل اجلنة
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، ولكن مع هذا اإلميان فإننا نقوم مبا أمرنا اهلل تعاىل نطقت به األدلة الكثرية
به يف شرعه، وعلى لسان رسله، ونرتك ما نهانا عنه يف كتابه وعلى لسان 

ر ال جيعلنا أهل اجلنة وأهل النارسله، فإمياننا بالقدر وبتقدم علم اهلل تعاىل ب
 ،، بل هذا اإلميان يدفعنا إىل املنافسة يف اخلرياتنيأس، وال نرتك العمل

، فمن ، ويدفعنا إىل حسن الظن بربناواالستكثار من الباقيات الصاحلات
د الشرع بالقدر فهو أي ، ومن الشرع والقدر فهو من أهل البدععارض بني

وهو القدر،  ،أن تؤمن مبا أمرت باإلميان به ، فالواجب عليكمن أهل السنة
ال تعارض بني القدر ، فوأن تعمل مبا أمرت به من الدين، وهو الشرع

، وال تعارض ، والتشريع أمر اهلل تعاىلوالشرع البتة، فالقدر فعل اهلل تعاىل
يكون منه إال كل طيب ومجيل  ، والبني أمره وفعله، والكل من اهلل تعاىل

 وخري.
رته من هذه القاعدة يف باب ت: وما األدلة الدالة على صحة ما قرفإن قل 

 ؟القدر
فأقول: هي أصال نص حلديث أخرجه الشيخان يف صحيحيهما من  

×: قال رسول اهلل )حديث علي بن أبي طالب رضي اهلل تعاىل عنه قال: 
 قالوا: (،ما منكم من أحد إال وقد علم مقعده من النار ومقعده من اجلنة)

اعملوا فكل ، ال) :أفال ندع العمل ونتكل على كتابنا؟ فقال سول اهلليا ر
ميسر ملا خلق له، فأما من كان أهل السعادة فييسر لعمل السعادة، ومن 

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ: ثم قرأ ،كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل الشقاوة

ھ  ھ    ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  
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، بل بني هلم أن على ترك العمل× فلم يقرهم النيب  .(2( )1)چۈ  ۈ    
يمن سيدخل اجلنة ومن سيدخل هذا اإلميان بالقدر وبسبق علم اهلل تعاىل ف

، بل الواجب العمل والتنافس يف العمل النار، هذا ال يعارض العمل
، فالواجب علينا معاشر املسلمني أن ال حيملنا حسان الظن باهلل تعاىلوإ

أو الكسل والفتور عن العمل  ،على تعطيل العمل بالشرع اإلميان بالقدر
، ال، بل ×أو التقاعس والتباطؤ عن العمل بسنة سيد املرسلني  ،بالدين

تكثار من اخلريات ما الواجب علينا التنافس والعمل واملسابقة واالس
 بن عمرو بن اهلل عبد، كما يف احلديث عن استطعنا، فسددوا وقاربوا

 يديه ويف × اهلل رسول علينا خرج): قال: - عنهما اهلل رضي - العاص
 أن إال اهلل، رسول يا ال: قلنا ؟(الكتابان هذان ما أتدرون): فقال كتابان،
 أمساء فيه العاملني، رب من كتاب هذا): اليمنى يده يف للذي فقال ختربنا،

 همفي ُيَزاد فال آخرهم، على أمجَل ثم وقبائلهم، آبائهم وأمساء اجلنة، أهل
 رب من كتاب هذا): مشاله يف للذي قال ثم ،(أبدا منهم ينقص وال

 على أمجل ثم وقبائلهم، آبائهم وأمساء النار، أهل أمساء فيه العاملني،
 يا العمل ففيم: أصحابه قال ،(أبدا منهم ُيْنَقص وال فيهم ُيزاد فال آخرهم،

                                                 

 .10-5اليل:  (1)
ويف اجلنائز، باب (، 4949رقم: )،  چڳ  ڳ     ڳ  چ : البخاري يف تفسري سورةأخرجه  (2)

ويف األدب، باب الرجل  (،1362رقم: )موعظة احملدث عند القرب وقعود أصحابه حوله، 
، چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ : ويف القدر، باب(، 6217رقم: )ينكت الشيء بيده يف األرض، 

(، 7552رقم: )، چں  ں  ڻ  ڻ  چويف التوحيد، باب قول اهلل تعاىل: (، 6605رقم: )
 .( يف القدر، باب كيفية اخللق اآلدمي يف بطن أمه2647) :ومسلم رقم
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 صاحَب فإن بوا،وقار َسّدُدوا):فقال منه؟ ُفِرَغ قد أمر كان إن اهلل رسول
 النار صاحب وإن َعَمل، أيَّ عمل وإن ،اجلنة أهل بعمل له ُيختَم اجلنة
 بيديه، × اهلل رسول قال ثم ،(عمل أيَّ عمل وإن النار أهل بعمل له خيتم

 يف وفريق اجلنة، يف فريق العباد، من ربكم فرغ): قال ثم فنبذهما،
، يما قررته هذه القاعدةالداللة ف ، وهو ظاهر. وهو حديث جيد(1)(السعري

 يا: رجل قال): قال: - عنه اهلل رضي - حصني بن عمرانومثله حديث 
 يعمل ففيم :قال ،(نعم): قال النار؟ أهل من اجلنة أهل َأُعِلَم: اهلل رسول

 ويف .(2)داود وأبو مسلم أخرجه (.له ُخلق ملا ُمَيسَّر كّل): قال العاملون؟
 يعمل َفِلَم: قال ،(نعم): قال النار؟ من اجلنة أهل أُيْعَرُف) :البخاري رواية

 رواية من وملسلم .(3) (له ُيسِّر ملا أو له، ُخِلق ملا يعمل كّل): قال العاملون؟
 يعمل ما أرأيَت): حصني بن عمران لي قال: قال الّديلي، األسود أبي

 قد َقَدِر من عليهم وَمَضى عليهم، َقِضَي َأشيُء فيه، ويكدحون اليوم الناُس
: فقلت عليهم؟ احلجَُّة وَثَبتِت َنِبيُُّهْم به أتاهم مما به يستقبلون فيما أو َسَبق،

 َفَفِزعُت: قال ُظْلما؟ يكون أفال: قال عليهم، ومضى عليهم ُقضَي شيء بل
 ُيسأل فال يده، وِمْلُك اهلل َخْلُق شيء كل: وقلت شديدا، فزعا ذلك من
 إال سألُتَك مبا ُأِرْد مل إني اهلل، يرَحُمَك :لي فقال ُيسألون، وهم يفعل َعمَّا

 رسوَل يا: فقاال × اهلل رسول أتيا ُمَزينة من رجلني وإن عقلك، أْلحِرِز
                                                 

( يف القدر، ما جاء أن اهلل كتب كتابا ألهل اجلنة وأهل 2142) :رقمرواه الرتمذي  (1)
 .(هذا حديث حسن صحيح غريب): قال الرتمذي، (2/167) :محد يف املسندأالنار، و

سنن و، ( يف القدر، باب كيفية اخللق اآلدمي يف بطن أمه2649) :مسلم رقمصحيح  (2)
 ( يف السنة، باب القدر.4709) :داود رقم يأب
 (.6596رقم: )البخاري يف القدر، باب جف القلم على علم اهلل،  صحيح  (3)



 

 6 
 

 عليهم ُقِضَي أشيء فيه، وَيْكَدحون اليوم، الناُس َيعَمُل ما أرأيَت اهلل
 ،نبيُّهم به أتاهم مما به يستقبلون فيما أو َسَبق، قد َقَدِر من فيهم ومضى
 فيهم، ومضى عليهم، قِضَي شيء بل ،(ال): فقال عليهم؟ احُلجَُّة وثبتت

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  :اهلل كتاب يف ذلك وتصديق

: قال - عنهما اهلل رضي -اهلل عبد بن جابرويف حديث  .(2)،(1)چڦ
 كأنَّا ديَنَنا لنا َبيِّن اهلل يارسول: فقال َجعُشم، بن مالك بن ُسراقة جاء)

 أم املقادير، به وَجَرت األقالم، به جفَّْت فيما اليوم العمل فيم آلن،ا خلِقنا
: قال ،(املقادير به وجرت ،األقالم به َجفَّْت بل ،ال): قال نستقبل؟ فيما
وكل هذه األحاديث  . (3) (له خلق ملا ُميسَّر فكلُّ اعملوا): قال العمل؟ ففيم

، وال تقف األحاديث النار من أهلجيمعها أن اهلل تعاىل قد علم أهل اجلنة 
عند هذا احلديث، بل وفيها األمر مبواصلة العمل والتعبد، وأن ال يقطع 

عن × بسبب التواكل على ما قدر وكتب يف سالف الزمان، فقد نهى النيب 
، بل أمر باجلد واالجتهاد واملثابرة ومواصلة ترك العمل توكال على ما قدر

فق ملا كتب له، فمن كان ممن سبقت ، وأخرب أن كل عامل فإنه سيولالعم
، والعكس بالعكس، هلم السعادة من اهلل تعاىل فسييسر لعمل أهل السعادة

، فاحلذر احلذر من الكسل والفتور عن شيء من ولكن ال بد من العمل
 على ما كتب يف السابق يف القدر، بل الواجب املواصلة،  العلم اتكاال

 هذه األحاديث بأمرين: ن يففإياك واالنقطاع، فنحن مأمورو
                                                 

 .8-7الشمس:  (1)
 .( يف القدر، باب كيفية اخللق اآلدمي يف بطن أمه2649) :مسلم رقمصحيح  (2)
 ( يف القدر، باب كيفية اخللق اآلدمي يف بطن أمه.2648) :رقمأخرجه مسلم  (3)
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ه قد علم أهل اجلنة من أهل : أن نؤمن بكمال علم اهلل تعاىل، وأناألول 
 النار، وأنه أمر قد فرغ منه.

نثابر ، بل نواصل ونشمر عن ساعد اجلد وأن ال ننقطع عن العمل :والثاني 
ي ، والقيام بالواجب الثانألمر األول من اإلميان بالقدر، فاإلميان بايف العمل

، وقدر أمرت أن تؤمن من القيام مبقتضى الشرع، فهما شرع أمرت به هو
فمن ترك  ،وال تعارض وال تناقض بني الشرع والقدر ،فهما شرع وقدر ،به

األعمال والتعبدات إذا مسع هذه األحاديث فقد أحلد وخرج عن موجب 
ثابرة ومن دفعه اإلميان بالقدر إىل العلم واالجتهاد فيه وامل ،الشرع والقدر

 بن اهلل عبدومنها حديث  ،والصرب واملصابرة فهو املؤمن بهما حقا وصدقا
 نعمل ما َأرَأيت اهلل رسوَل يا :عمر قال) :قال :- عنهما اهلل رضي - عمر
 يا منه ُفِرَغ قد فيما) :فقال منه؟ ُفِرَغ قد فيما أو - مبتدأ أو - مبتدع أمر فيه
 يعمل فإنه، السعادة أهل من كان ْنَم أمَّا، ُمَيسَّر وكل، اخلطاب ابن

 :رواية ويف. (1) (للشقاء يعمل فإنه، الشقاء أهل من كان من وأمَّا، للسعادة
 :فقلُت ،× اهلل رسوَل سألُت، (2) چۈ  ٴۇ  ۋچ :نزلت ملا) :قال

 منه؟ يفرغ مل شيء على أو ،منه ُفرَغ قد شيء على ،نعمل فعالَم ،اهلل َنيبَّ يا
 كّل ولكّن، ُعمر يا األقالم به وَجَرت، منه ُفرَغ دق شيء على بل) :قال

                                                 

عبد اهلل بن أمحد و (،5140) :، رقم(9/139) :أمحد(، و2135) :رواه الرتمذي برقم (1)
 (.855) :، رقم(2/394)يف السنة: 

 (.وهذا حديث حسن صحيحقال الرتمذي: )
 .105هود:  (2)
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 - عنه اهلل رضي - مسعود بن اهلل عبدومنها حديث . (1)(له ُخِلق ملا ُمَيسَّر
 َأحِدكم َخْلق إن) :املصدوق الصادق وهو × اهلل رسوُل حدَّثنا) :قال

 َمْضَغة نيكو ثم، ذلك مثل َعَلقة يكون ثم يوما، أربعني ُأمِِّه بطِن يف ُيْجَمُع
 ،وأجلِه ،رزقِه بَكّتب: كلمات بأربع َمَلكا إليه اهلل َيّبَعُث ثم ،ذلك مثل

 إنَّ، غريه إله ال فوالذي، الروح فيه َيّنُفُخ ثم ،سعيد أو ،وَشقي، وعملِه
 فيسبق ،ذراع إال وبينها بينه يكوُن ما حتى اجلنة أهل بعمل ليعمل أحَدكم

 بعمل َلَيْعَمل أحَدكم وإن ،فيدخلها رالنا أهل بعمل فيعمل الكتاُب عليه
 فيعمل الكتاُب عليه فيسبُق ذراع إال وبينها بيَنه يكوُن ما حتى النار أهل

، داود وأبو والرتمذي ومسلم البخاري أخرجه (،فيدخلها اجلنة أهل بعمل
 - اهلل رمحه - واثلة بن عامرومنها حديث  .(2) (ذراع قدر أو) :زيادة وفيها

 والسعيد، أمه َبطن يف َشقَي من الشقّي): يقول مسعود بَن اهلل عبد مسع أنه
 حذيفُة: له يقال × اهلل رسوِل أصحاب من رجال فأتى، بغريه ُوِعَظ َمْن
 وكيف: له فقال مسعود، ابن قول من بذلك فحدَّثُه الغفاري َأِسيد بُن

 َسِمعُت فإنى ذلك؟ من أَتْعَجُب: الرجل له فقال عمل؟ بغري رجل يشقى

                                                 

( يف 3110)اب ما جاء يف الشقاء والسعادة، و( يف القدر، ب2136رقم ) رواه الرتمذي (1)
 .التفسري، باب ومن سورة هود

 قال األلباني: )صحيح(.
ويف بدء اخللق، باب ذكر (، 6594رقم: )البخاري يف القدر، باب يف القدر،  جهأخر (2)

ويف التوحيد، (، 3332رقم: )ويف األنبياء، باب خلق آدم وذريته، (، 3208رقم: )املالئكة، 
( يف القدر، باب 2643) :ومسلم رقم(، 7454رقم: ) ،چے   ے  ۓ        ۓ  ڭچ :باب

( يف السنة، باب يف القدر، 4708) :ه، وأبو داود رقمكيفية اخللق اآلدمي يف بطن أم
 ( يف القدر، باب ما جاء أن األعمال باخلواتيم.2138) :والرتمذي رقم
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 إليها اهلل بَعَث، ليلة وأربعون ثنتان بالنطفة َمرَّ إذا): َيقوُل × اهلل رسوَل
 ثم، وعظامها، وحلمها، وِجلَدها، وبصَرها، مسعها وَخَلَق، فصوََّرها ملكا
 ثم، املَلُك ويكتُب، شاء ما ربُّك فيقضي أنثى؟ أم، أذكر، رب يا: قال

 رب يا: يقول ثم، امللك بويكت، شاء ما ربُّك فيقول ؟أجُله رب يا: يقول
 يف بالصحيفة املَلُك خيرج ثم، امللك ويكتب، شاء ما ربك فيقضي ِرّزُقه؟

واألدلة يف هذا املعنى كثرية، وقد  .(1) (ينقص وال أمر ما على يزيد فال يده،
ألف ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل الرسالة التدمرية لبيان التالزم بني اإلميان 

 .شرعوالعمل بال ،بالقدر
واعلم رمحك اهلل تعاىل أن أهل السنة واجلماعة رحم اهلل تعاىل أمواتهم  

وثبت أحياءهم هم املوفقون يف اجلمع بني القدر والشرع، فهم املؤمنون 
والعاملون بالشرع، فال تعارض عندهم بني القدر والشرع، وأما  ،بالقدر

كون خملوقة هلل القدرية فإنهم ينكرون القدر وخيرجون أفعال العبادة أن ت
تعاىل، حبجة تعظيم الشرع، فهم من غلوهم من تعظيم الشرع أنكروا القدر، 

نهم آمنوا بالقدر ولكن وأما اجلربية فإ فعطلوا القدر بدعوى تعظيم الشرع،
غلوا يف إثبات القدر حتى عطلوا الشرع، فهم يعطلون الشرع تعظيما 

قد حقَّق  والقدر يكونوال شكَّ أن من حقَّق اجلمع بني الشرع للقدر، 
 ؛ ألنوتوحيد األلوهية ،توحيد الربوبية ،ني هماتوحيد اهلل يف مقامني عظيم

الشرع مبناه على األمر والنهي الذي هو مناط التكليف، وال يتحقَّق إالَّ 
اهلل تعاىل بالعبادة، كما أن القدر مبناه على إفراد اهلل بأفعاله وخْلقه  بإفراد
اجلْمُع بني  السنة وأهمِّها ا كان من أعظم أصول أهللذه، وتدبري وُمْلكه

                                                 

 ( يف القدر، باب كيفية اخللق اآلدمي يف بطن أمه.2645) :رقمأخرجه مسلم،  (1)
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هذا يقول شيخ  األصلني، واملعرض عن أحدهما ضاٌل مبتدع، ويف نهذي
 فمن أعرض عن األمر والنهي والوعد) :رمحه اهلل اإلسالم ابن تيمية

والوعيد ناظرًا إىل القدر فقد ضل، ومن طلب القيام باألمر والنهي ُمعرضًا 
ٿ  ٿ  ٿ  چ : بل املؤمن كما قال تعاىل ،ضلفقد  عن القدر

فصارت  .(2)(ونستعينه إمياًنا بالقدر ،فنعبده اتِّباعًا لألمر، (1)چٿ
 الطوائف هنا ثالث: 

 .القدرية وهم املنكرون للقدر تعظيما للشرع :ألوىلا
 .: اجلربية، وهم املؤمنون بالقدر واملعطلون للشرعوالثانية 

ؤمنون بهما مجيعا، وهم العاملون بالشرع : أهل السنة وهم املوالثالث
 .واملؤمنون بالقدر

وبقي طائفة رابعة يف هذا املقام، وهم املنكرون هلما مجيعا، فال يؤمنون  
وال يعملون بالشرع، وقاعدتنا هذه تنص على ما قرره أهل السنة  ،بالقدر

 .واهلل املوفق واهلادي واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل يف هذا الباب،
 قاعدة الثانية والثمانون ال

 ) تعاطي األسباب املشروعة من متام اإلميان بالقدر (

املسلم يتعني عليه مع إميانه بالقدر أن حيرص على ما ينفعه، ويستعني : أقول
ويبذل األسباب املشروعة يف حتقيق مطالبه، ألنه متعبد  باهلل يف أموره،

احرص على ما ) :قالف ×بذلك من قبل اهلل تعاىل، وبذلك أمر النيب 
 ينفعك، واستعن باهلل وال تعجز، وإن أصابك شيء فال تقل: لو أني فعلت

                                                 

 .5الفاحتة:  (1)
 .(8/73) :جمموع الفتاوى (2)
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كان كذا وكذا؟ ولكن قل: قدر اهلل وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل 
ال يرد القضاء إال الدعاء، وال يزيد يف العمر ): ×وقال النيب  .(1)(الشيطان
وروى احلاكم عن . (3)األلبانيوحسنه ، (2)رواه الرتمذي وحسنه (.إال الرب

ومما مل ينزل، وإن البالء  ،والدعاء ينفع مما نزل)قال:  ×عائشة أن النيب 
واحلديث حسنه األلباني  .(4)(لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إىل يوم القيامة

دعى أنه مؤمن بالقدر وهو معطل لتعاطي . فمن ا(5)يف صحيح اجلامع
بالقدر ان يف إميانه بالقدر، فإن من كمال اإلمي شروعة فهو كاذباألسباب امل

يأتي يف تعاطي األسباب لتحقق املرادات، كما  ـ وأعين الكمال الواجب ـ
دلت عليه األدلة السابقة، ويدل عليها كذلك ما يف صحيح البخاري رمحه 

كان أهل )اهلل تعاىل من حديث ابن عباس رضي اهلل تعاىل عنهما قال: 
: ، فأنزل اهلل تعاىلحنن املتوكلون يتزودون، ويقولون:اليمن حيجون وال 

. فاألمر مفصول باألدلة، فاختاذ (7()6)چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ
، بل هو من متام بدا ال يتعارض مع اإلميان بالقدر، أاألسباب أبدا، أبدا

                                                 

 تقدم خترجيه.(1)
 .( يف القدر، باب ما جاء ال يرد القدر إال الدعاء2140) :رقممذي، سنن الرت (2)

 .(هذا حديث حسن غريب)وقال الرتمذي: 
 )حسن(.  (:4/448) :سنن الرتمذيقال األلباني يف تعليقه على  (3)
هذا حديث (، وقال: )1813) :، رقم(1/669) :املستدرك على الصحيحني للحاكم (4)

 (.صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه
 (.7739) :، رقم(2/1279) :صحيح اجلامع الصغري وزيادته (5)
 .197البقرة:  (6)
 (.1523رقم: ) چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ، كتاب احلج، باب: صحيح البخاري (7)



 

 12 
 

 الشام إىل خرج اخلطاب بن عمر أن عباس ابن، ويف حديث بالقدر اإلميان
، وأصحابه اجلراح بن عبيدة أبو :األجناد أمراء يهلق ،بسرغكان  إذا حتى

 لي ادع :عمر فقال): عباس ابن قال، بالشام وقع قد الوباء أن فأخربوه
 وقع قد الوباء أن وأخربهم فاستشارهم فدعوتهم، األولني املهاجرين

 وقال، عنه ترجع أن نرى ال ألمر خرجت: بعضهم فقال فاختلفوا، بالشام
 تقدمهم أن نرى وال، × اهلل رسول وأصحاب ناسال بقية معك: بعضهم

، فدعوتهم األنصار ادع :قال ثم، عين ارتفعوا :فقال، الوباء هذا على
 ارتفعوا: فقال، كاختالفهم واختلفوا، املهاجرين سبيل فسلكوا فاستشارهم

، الفتح مهاجرة من قريش مشيخة من هنا كان من لي ادع: قال ثم، عين
 وال بالناس ترجع أن نرى :فقالوا رجالن منهم هعلي خيتلف فلم فدعوتهم
 ،ظهٍر على مصبٌح إني :الناس يف عمر فنادى، الوباء هذا على تقدمهم

: عمر فقال؟ اهلل قدر من أفرارًا :اجلراح ابن عبيدة أبو فقال عليه فأصبحوا
 إىل اهلل قدر من نفر نعم، خالفه يكره عمر وكان، عبيدة أبا يا قاهلا غريك لو

 إحداهما، عدوتان له واديًا فهبطت إبٌل لك كانت لو أرأيت، هللا قدر
 وإن، اهلل بقدر رعيتها اخلصبة رعيت إن أليس جدبة واألخرى خصبة
 متغيبًا وكان عوف بن الرمحن عبد فجاء قال، اهلل بقدر رعيتها اجلدبة رعيت

 × اهلل رسول مسعت، علمًا هذا من عندي إن: فقال حاجته بعض يف
 بها وأنتم بأرٍض وقع وإذا ،عليه تقدموا فال بأرٍض به مسعتم اإذ) :يقول

. (1)انصرف ثم، اخلطاب بن عمُر اهلَل فحمد: قال (،منه فرارًا خترجوا فال

                                                 

ويف احليل، باب (، 5729رقم: )الطب، باب ما يذكر يف الطاعون، يف البخاري أخرجه  (1)
( يف 2219) :ومسلم رقم(، 6973رقم: )ن، ما يكره من االحتيال يف الفرار من الطاعو
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هلل تعاىل هو الذي قدر أمل اجلوع، ، فافاختاذ األسباب اختاذ بقدر اهلل تعاىل
، بالقيظوهو الذي قدر شبع البطن بالطعام، وهو الذي قدر حر الكبود 

، وهو ي قدر الفقر، وهو الذيها وإطفاء هليبها باملار الباردوهو الذي قدر ر
وهو الذي قدر املرض، وهو قدر األسباب يف طلب الكسب احلالل، الذي 

ا من سلكها طلبا للشفاء فإمن الذي قدر الشفاء وأخرج له أبوابا معلومة،
هو الذي قدر أمل ، وقدريسلكها طلبا لتحقيق هذا القدر، فهو يدفع القدر بال

فاهلل  ،هلا بالزواج والعالقة الشرعية، وهو الذي قدر زواالعزوبة وغربتها
األسباب فلسنا بذلك  ، فنحن إذا سلكنا طريقتعاىل هو الذي قدر كل ذلك

نعارض القدر، بل نأخذ بأسباب القدر اآلخر، فنحن نأكل لندفع به قدر 
، اكن الوباء لندفع به قدر العدوىم، وجنتنب أاجلوع، فندفع القدر بالقدر

وحنوها  ،زمة لندفع به قدر اإلصابة باملرضونأخذ التحصينات الطبية الال
مما يكثر  وال ميكن حصره، بل هو موضوع كبري من حياتنا، فنحن يف يومنا 

، فإذا حل بنا ما ال حنبه فإننا نأخذ وليلتنا كثريا ما ندفع القدر بالقدر
، فسلوك طريق نا هذا القدر، مما أخرجه اهلل تعاىل لنااألسباب اليت تدفع عب

ن القدر ومن كمال اإلميان ، بل هي ممع اإلميان بالقدر فىاألسباب ال يتنا
وسنن اهلل يف كونه وشرعه حتتم ، بالقدر، وهي من باب دفع القدر بالقدر

علينا األخذ باألسباب كما فعل ذلك أقوى الناس إمياًنا باهلل وقضائه 
، فقد أخذ احلذر، وأعد اجليوش، وبعث ×، وهو رسول اهلل وقدره

الطالئع والعيون، وظاهر بني درعني، ولبس املغفر على رأسه، وأقعد 

                                                                                                                        

( يف اجلنائز، باب 3103) :السالم، باب الطاعون والطرية والكهانة وحنوها، وأبو داود رقم
 اخلروج من الطاعون.
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الرماة على فم الشعب، وخندق حول املدينة، وأذن يف اهلجرة إىل احلبشة 
.. أعد .وهاجر هو بنفسه، واختذ أسباب احليطة يف هجرته ،وإىل املدينة

ر الطريق، واختبأ يف  ميتطيها، والدليل الذي يصحبه، وغيَّالرواحل اليت
أسباب األكل والشرب، وادخر ألهله قوت سنة، ومل ينتظر  ىالغار، وتعاط

أن ينزل عليه الرزق من السماء، وقال للذي سأله أيعقل ناقته أم يرتكها 
ناد صحيح عن عمرو بن رواه ابن حبان بإس  .(اعقلها وتوكل)ويتوكل: 

قيدها ) :ورواه ابن خزمية والطرباني بإسناد جيد بلفظ، (1)لضمريأمية ا
قال عليه و .(3) (فّر من اجملذوم فرارك من األسد) ×: وقال .(2)(وتوكل

ال خيلط صاحب  :أي. (4) (ال يوردن ممرض على مصح) :الصالة والسالم
ه، ، وهذا الباب يطول تتبعاتقاء العدوى بل املريضة إبله باإلبل السليمةاإل

، وأمرنا بالسعي يف األرض، قال تعاىل بالبيع والشراء وأحله لنا وقد أمر اهلل
ڦ    ڦٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ: تعاىل

ۇ  ۆ  ۆ  چ: ، فقال تعاىل، وأمرنا بإعداد العدة لعدونا(5)چڄ

                                                 

( يف صفة 2519) :رقم(، ورواه الرتمذي 731) :، رقم(2/510) :صحيح ابن حبان (1)
 (.ال حييى: هذا عندي حديث منكرلي، ققال عمرو بن ع، وقال: )(61) :القيامة، باب رقم

 (.وهو حديث حسن بشواهدهقال عبد القادر األرنؤوط يف حتقيقه جلامع األصول: )
 وحسنه أيضا شعيب األرنؤوط يف حتقيقه صحيح ابن حبان فلينظر.

 مل أقف عليه. (2)
 تقدم خترجيه. (3)
باب  ،سلم يف السالمم(، و5771، كتاب الطب، باب ال هامة، رقم: )البخاريأخرجه  (4)

 (.2221) :رقم ..ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر.
 .15امللك:  (5)
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وال ، (1)چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې
، فاهلل تعاىل يأمرنا أن نأخذ هذه املسألةر األدلة الواردة يف نقدر أن حنص

، ال يعارض باألسباب املتاحة، الشرعية منها واحلسية، فاختاذ هذه األسباب
، بل الذي يتعارض مع القدر هو تعطيل األسباب، فال جيوز اإلميان بالقدر

اإلميان ، وال جيوز إفراد ى األسباب وتعطيل قدر اهلل تعاىللنا االعتماد عل
ونأخذ باألسباب املشروعة ، تعطيل األسباب، بل نؤمن بالقدر بالقدر مع

ذكرت لك كثرية جدا ال  ، واألدلة على مسألة اختاذ األسباب كمااملتاحة
متأمال ، وإني كلما مررت على دليلني من هذه األدلة أقف تكاد حتصر

اإلنسان على جمرد إميانه  كلومستعظما أمر اختاذ السبب، وأن ال يتو
 هما:، وبالقدر

ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  چ: مريم عن تعاىل قولهاألول:  

 سيواجهها مما خائفة نفاس امرأة - تعاىل اهلل رمحكم - فانظروا ،(2) چىئ
 الرجال من عدد اجتمع لو وإنه الرطب، يتساقط حتى خنلة جذع بهز تؤمر

 إسقاط على تعاىل اهلل يقدر َأَوال هزها، عن يعجزون قد فإنهم األقوياء
 ربط باب من لكن شيء كل على قادر هو بلى اهلز؟ هذا بال طبالر

 والعجز التواكل وترك ،واملبادرة اجلد بزمام واألخذ ،بأسبابها األشياء
 وأتكل الصاحل العمل سأدع: يقول أحد ذلك بعد يأتي فهل والكسل،

 .واخلبل الغباء عني واهلل هذا لي؟ كتب ما على

                                                 

 .60األنفال:  (1)
 .25مريم:  (2)
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  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٿچ: موسى عن تعاىل قوله: نيةالثا

 باألخذ أمر بالعصى الضربة فهذه ،(1)چڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ           ڦ   
 ولكن ضرب، بال البحر فلق على التامة القدرة قادر فاهلل وإال ،باألسباب

 الضرب هذا أن مع العصيب الوقت هذا يف يضرب أن موسى أمر
 بالضرب يؤمر ذلك ومع منهم، اقرتب قد والعدو ،قلياًل سيؤخرهم
 باألسباب واألخذ األسباب تعاطي على لرتبية إنها واهلل بالعصى،

 .وأعلم أعلى تعاىل واهلل املشروعة،
 القاعدة الثالثة والثمانون 

 (اج بالقدر يف املصائب ال املعائبجيوز االحتج)

يقولون:  -رمحهم اهلل تعاىل  -أن أهل السنة رمحك اهلل  تعاىل اعلم أقول: 
، االحتجاج بالقدر حجة إبليسية التأصيل والتخطيط وآدمية التنفيذإن 

بيًقا عملًيا هم كثري من بين ، واملنفذ هلا تطفأساسها من كيد الشيطان الرجيم
 .آدم، واهلل أعلم

جة داحضة ثم نقول: االحتجاج بالقدر على فعل املعصية وترك الواجب ح
رة، وبيان ذلك من وجوه باطلة كل البطالن نقاًل، وعقاًل، وحًسا، وفط

 :عشرة
: أن القرآن أبطل هذه احلجة غاية اإلبطال ومل يعتربها شيًئا ومساها األول

أن تكون من العلم يف شيء، ووصفها  ىفون ،جهاًل وخترًصا وظًنا كاذًبا
ٺ  ٺ  ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ: ، قال تعاىلبالزور والبهتان

                                                 

 .63الشعراء:  (1)
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ڃ  ڃ     ڃڄ    ڄ  ڄ  ڄ ڦ  ڦ       ڦ  ڦ    ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

، (1)چڇ    ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڇڃ  چ  چ  چ  چ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     چ : وقال تعاىل

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤٹ              ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ

ىئ  ی  ی    ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  چ : وقال تعاىل، (2)چڦ  ڄ

ٱ   ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  يئ  جب  حب          خب  مب  ىب   

ڀ   ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

، وقال (3)چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ
ې     ېۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ېچ: تعاىل عن الذين عبدوا املالئكة أنهم قالوا

وما  ،هذا اإلبطال وأي إبطال بعد، (4) چەئ  ەئ  وئ    وئ  ائې  ى  ى  ائ
 كان باطاًل فإنه ال يسوغ للعاقل أن يتمسك به. 

: اتفاق السلف الصاحل من الصحابة وتابعيهم ومن بعدهم من أهل الثاني
رضي اهلل  -السنة واجلماعة على عدم اعتبار ذلك حجة مقبولة، فإنهم 

، بل كانوا ينكرون على مل يؤثر عن أحد منهم شيء من ذلك -عنهم 
أو ترك  ،ويعاقبون من وقع فيما يقتضي العقاب من فعل حمظور ،املخالف

بت ثبوًتا ، والشك أن اإلمجاع ثابال نظر يف أن ذلك مقدًرا عليه ،رمأمو

                                                 

 .148األنعام:  (1)
 .35النحل:  (2)
 .59-56الزمر:  (3)
 .20الزخرف:  (4)
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، فعلى من نصح لنفسه وأرد هلا النجاة باتباع هذا قطعًيا يف هذه املسألة
وىل ا تفإنه من سبيل املؤمنني اليت من اتبع غريها واله اهلل م ،اإلمجاع

 .وأصاله جهنم وساءت مصرًيا
: أن األدلة من الكتاب والسنة قد دلت الداللة القاطعة الصرحية الثالث

وإنزال الكتب، قال  ،على أن حجة اهلل على عباده قد قامت بإرسال الرسل
، (1)چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ: تعاىل

إن اهلل تعاىل قد بني لنا ، فأو فعل احملظور ،يف ترك املأمور فال حجة للعباد
واحملجة قد بانت فلم يبق ألحٍد  ،فاحلجة قد قامت ،طريق اخلري من الشر

 .وإنزال الكتب حجة حملتج ،بعد إرسال الرسل
بولة ألدى ذلك إىل إبطال : أن االحتجاج بالقدر لو كان حجة مقالرابع

رتكاب وا ،ع؛ وذلك ألنه يسوغ لكل أحد ترك امتثال األمر املشروالشرائع
، فال داعي الشيء املمنوع أن يقول: اهلل قدره علي، وكل األشياء بقدر اهلل

وال إىل حساب  ،وال إىل خلق النار ،وال إرسال الرسل ،إًذا إىل الشرائع
 ،، فبان بذلك أنه حجة داحضة باطلةوعذاب، إذ كل أحٍد سيحتج بالقدر
 . لباطل فهو باطل، وما أدى إىل األنها موصلة إىل هذه النتيجة الباطلة

للمنقول فهو : أن االحتجاج بالقدر على فعل املعاصي مع خمالفته اخلامس
، وبيان ذلك أن اإلنسان قبل فعل هذه املعصية هل أيًضا مناقض للمعقول

 ، فيكون هو الذي أقدم على فعلها؟ بالطبع الكان يعلم أن اهلل قدرها عليه
، بل كها ويقول: مل يقدرها اهلل علياختياًرا منه ال اضطراًرا، وملاذا ال يرت

يف هذا الوقت أن أفعل : اهلل قدر علي ذا ال يقبل على فعل الطاعة ويقولملا
                                                 

 .165النساء:  (1)
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، أما أن يتقحم يف املعاصي وخيالف أمر هذه الطاعة، فإن هذا قليل فاعله
وموبقات اآلثام،  ،ويرتكب احملرمات ،ربه ويتنكب عن الصراط املستقيم

، فهذا خائب خاسر تائه ضائع ال حظ له يف ويقول: اهلل قدرها علي
مل يكن يعلم ما قدر له حتى  ألنه ،وال ينفعه ذلك يوم القيامة ،اآلخرة

 .يقول: اهلل قدرها علي، واهلل أعلم
: أن االحتجاج بالقدر فيه تعطيل لألسباب اليت جاءت الشريعة السادس

ها فمن أراد هذا ، فإن الشريعة قد ربطت اآلثار بأسبابباتها واألمر بهابإث
أما أن يريد آثار األسباب من غري حتصيل  ،الشيء فعليه بتحصيل سببه

اد الولد فإن من أر ،وعجز وكسل وخور ،لألسباب فإن هذا قدح يف الشرع
ألنه طريق الولد، لكن من ترك الزواج وقال: إن  ،فال بد أن حيصل الزواج

 ،هذا هو احلمق بعينه، فلي الولد فسيأتيين ولو مل أتزوج كان اهلل قدر
: أنا لن أذهب للعمل وإذا كان اهلل قد قدر ولو قال قائل، واجلنون بعروقه

لي حصول الراتب آخر كل شهر فسيأتي الراتب ولو مل أسع لتحصيله، 
ولو  فباهلل عليك هل هذا الكالم ميكن أن يصدر من عاقل يعرف ما يقول؟

درس وفهمه ولو قدر اهلل لي : أنا لن أذاكر ولن أجتهد يف حفظ القال قائل
الم ، فقل لي باهلل عليك ما رأيك بهذا الكالنجاح فسأجنح ولو مل أبذل سبًبا

، وهذا يبني أن األشياء قد ربطت فإني أدع اجلواب لعقلك وقلبك
 ،وخبل يف العقل ،والتفريق بني اآلثار وأسبابها قدح يف الشرع ،بأسبابها

اجلنة فإنها قد ربطت بأسبابها، ففي ول : وكذلك أيًضا اهلداية ودخفنقول
 .(1)(اعقلها وتوكلويف احلديث اآلخر: ) .(1)(فاستهدوني أهدكم: )احلديث
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ومن أراد اجلنة فعليه بسلوك  ،فمن أراد اهلداية فعليه بسلوك سبب حتصيلها
احملظورات مع اإلخالص  وترك ،سبب حتصيلها من فعل املأمورات

 : قولواملتابعة، ويوضح ذلك أكثر أن ن
ترك أمور الطاعة وفعل اعلم يا من حتتج بالقدر أنك ال حتتج به إال يف 

، بل راك حتتج بالقدر على ترك أسبابها، أما يف أمور الدنيا فال ناحلرام فقط
، ونقول: البد من األخذ باألسباب، فين نفسك ووقتك يف حتصيل أسبابهات

صيل اهلداية وأما أمور الطاعة واألخذ بأسباب دخول اجلنة من حت
واالستقامة فإنك تقول: إذا شاء اهلل أن يهديين فستحصل اهلداية، وإذا أراد 

، فباهلل عليك ، وهذا عني التناقضاهلل أن يدخلين اجلنة فسيحصل ذلك
به وترتك حتصيل  ،كيف تأخذ بتحصيل أسباب الرزق وقد تكفل اهلل

هذا واهلل ال ف ،ا خلقت أصاًل إال للعمل لتحصيلهاأسباب اجلنة اليت م
 يسوغ عند العقالء، وهذا دليل من احلس، واهلل أعلم.

عة بفعل املأمور واتباع الشري ،: أن العبد مأمور باإلميان بالقدرالسابع
، فاحملتج بالقدر على ترك فال تناقض بني القدر والشرع ،واجتناب احملظور

 قدر اهلل أو فعل احملظور هو يف حقيقته مؤمن بوجود التناقض بني ،املأمور
كبري يف علم اهلل وحكمته، بل جيب عليك أن تعلم  حوهذا فيه قد ،وشرعه

، ألن شرع اهلل من مجلة قدره ،أن من مل يؤمن بالشرع فإنه مكذب بالقدر
القدر )لك قال ابن عباس: ، ولذمل يؤمن بالقدر فإنه مكذب للشرع ومن
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در والشرع فهو رًضا بني القفمن اعتقد أن هناك تعا .(1)(نظام التوحيد
، باالحتجاج بالقدر على ترك الشرع ، وال يصل العبد إىل ذلك إالزنديق

 فاحذر من ذلك يا رعاك اهلل.
وفيما نهوا عنه  ،: أن العباد مطالبون بالنظر فيما أمروا به فيفعلونهالثامن

وهو الذي سنسأل عنه يوم  ،، هذا هو الذي تعبدنا اهلل تعاىل بهفيرتكونه
 علم الغيب ألن هذا أصاًل يف ،سنا مأمورين بالنظر فيما قدر لناول ،القيامة

، بل قد نهينا عن اخلوض يف القدر بال علم أو برهان، وال يستطاع العلم به
، فاحملتج بالقدر ال يف مطالعة األقدار ،فنحن مطالبون باالجتهاد يف العمل

، عة القدرفيما مل يؤمر به من مطالونظر  ،ترك ما هو مأمور به من العمل
 ، بلعليه بالنفع ال العاجل وال اآلجلفأشغل نفسه يف مطالعة ما ال يعود 

ألن اهلدى والصالح والرب والتقوى  ،شغل نفسه فيما يعود عليه بالضررأ
، واهلل ال يف جمرد النظر فيما قدر لنا ×، إمنا هي يف متابعة الرسول

 املستعان. 
: ع منه الزلل أمر إجياب، قال تعاىلأن العبد مأمور بالتوبة إذا وق التاسع:

 چىئ   ی    ی  ی  ی  جئ  حئ  مئچ
: وقال تعاىل، (2)

                                                 

، (2/875) :الشريعةيف آلجري (، وا925) :، رقم(2/422)اه عبد اهلل بن أمحد: رو (1)
 (، وابن بطة يف 3573) :، رقم(4/45) :املعجم األوسط الطرباني يف(، و456رقم: )

شرح أصول اعتقاد أهل السنة (، والاللكائي يف 1618) :، رقم(4/158) :اإلبانة الكربى
 (.122) :، رقم(4/742) :واجلماعة

 .31النور:  (2)
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واالحتجاج بالقدر على ، (1)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ
، وبيان ذلك أنه قد سوغ لنفسه ية قاتل النبعاث التوبة يف القلبفعل املعص

يتوب منها االستمرار على هذه املعصية بأن اهلل قدرها عليه فال يفكر أن 
ألنها مما قدر وكتب  ،ألنه وإن رآها خطأ إال أنه يرى أنه معذور يف فعلها

، وال يرعوي عن مقارفتها ،عن فعلها ، فرتاه مستمًرا عليها ال ينزجرهعلي
، بالقدر يدفع هذا املقصود الشرعي واالحتجاج ،والتوبة أمر مقصود شرًعا

 .ا دافع املقصود الشرعي فإنه باطلوم
أن االحتجاج بالقدر على فعل املعصية لو كان حجة مقبولة لبادر  :العاشر

، لكن ولقال يا رب أنت قدرتها علي ،بها إبليس ملَّا ختلف عن السجود
، ا يف احلقيقة ليست عذًرا مقبواًلألنه ،علم يف قرارة نفسه أنها ال تنفعه

وج فهو ير ،فإبليس بهذا مثله كمثل من يروج املخدرات وهو ال يستعملها
وهو عامل كل  -أعين االحتجاج بالقدر على فعل املعصية  -هلذه البضاعة 

 .ليست مما ينفع، ولذلك عدل عنهاالعلم أنها 
ها تكون كافية إن شاء فهذه بعض األوجه يف كشف زيف هذه احلجة ولعل 

  .اهلل تعاىل
 فعل على بالقدر االحتجاج جيوزون الذين أن فاعلم هذا علمت إذا

 على احتج آدم أن من مسلم رواه الذي هريرة أبي حبديث تجونحي املعصية
 أفتلومين: )فقال الشجرة من يأكل أن عليه رقد الذي هو اهلل بأن موسى

 بأربعني أخلق أن قيل أعمله أن علي اهلل كتبه قد عماًل عملت أن على

                                                 

 .8التحريم:  (1)
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 كان الشجرة من فاألكل .(1) (موسى آدُم جحف: )× الرسول قال ،(سنة
 .اهلل بقدر املعصية هذه فعل على آدم احتج ذلك ومع معصية

 :وجهني من وبيانه ،لكم ال عليكم حجة هذه بل: هلم فنقول 
 ألنه وإمنا ،الشجرة من أكل ألنه بالقدر موسى على حيتج مل آدم أن: األول 

 قال موسى فإن ،معصية ال مصيبة على بالقدر احتج فهو ،اجلنة من خرج
 .أواًل هذا، (يئتكخبط اجلنة من أخرجتنا: )له

 االحتجاج جيوز: نقول ذلك وعلى ،املعصية هذه من تاب آدم أن: وثانًيا
 املعصية من اإلنسان تاب فإذا ،منها اإلنسان تاب إذا املعصية على بالقدر
 أن هو احملظور لكن اهلل، بقدر عصيت: يقول أن فله ؟عصيت مل: وقيل
 أمام موقفه يربر حتى هلا امواقًع زال ال معصية على بالقدر اإلنسان حيتج

 .واهلل أعلى وأعلم .الناس
 ( أي عند نزول املصيبة على العبد فله أن يقول:: )يف املصائبوأما قوله

  ٿٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿچ: ، قال تعاىلقدر اهلل تعاىل، وما شاء فعل

ا قال السلف هو املؤمن تصيبه املصيبة فيعلم أنه، (2) چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ
                                                 

ويف (، 6614رقم: )البخاري يف القدر، باب حتاج آدم وموسى عند اهلل،  أخرجه (1)
ويف تفسري سورة )طه( ، باب قوله: (، 3409رقم: )األنبياء، باب وفاة موسى وذكره بعده، 

رقم:  چڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎچ، وباب قوله: (4736، رقم: )چڳ  ڳچ
، (7515رقم: ) چڃ  چ  چ   چچ د، باب قول اهلل تعاىل: ، ويف التوحي(4738)

 :واملوطأ ،( يف القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السالم2652) :ومسلم رقم
( يف السنة، 4701) :يف القدر، باب النهي عن القول يف القدر، وأبو داود رقم (2/898)

 .(2) :( يف القدر، باب رقم2135) :باب يف القدر، والرتمذي رقم
 .11التغابن:  (2)



 

 24 
 

: قال :- عنه اهلل رضي - هريرة، ويف حديث أبي اهلل فريضى وسلم من
 املؤمن من اهلل إىل وأحبُّ خْير القويُّ املؤمن): × اهلل رسوُل قال)

 تعجْز، وال باهلل واستعن ينفعك، ما على احِرْص خري، كّل ويف الضعيف،
 َقدَّر: قل ولكن وكذا، كذا لكان فعلُت أنَّي لو: َتُقل فال شيء أصابك وإن
فانتبه هلذه القاعدة  .(1)(الشيطان َعَمَل تفتُح (لو) فإن َفَعل، شاَء وما اهلل

واملعتقدات الباطلة يف باب القدر، واهلل الطيبة فإنها تسد أبوابا من الفساد 
 .املوفق واهلادي

  :القاعدة الرابعة والثمانون 

 (بادة خلق اهلل تعاىل وكسب العبادأفعال الع)

محك اهلل تعاىل أن أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل : اعلم رأقول
 ينظرون إىل األفعال الصادرة من العباد بنظرين:

 اعتبار خلقها وتقديرها وإجيادها.األول: نظر ب 
، فأما أفعال العباد اعتبار كسبها وحتصيلها واقرتافهاوالنظر الثاني: نظر ب 

هلل تعاىل هو الذي خلق أفعال ، فاتبار األول فإنها تنسب هلل تعاىلباالع
 ، فال يكون يفيف كونه جل وعال بإرادته الكونيةالعباد وقدرها وأوجدها 

، (2)چہ  ہ  ہ        ہ چ: ، قال تعاىلكونه إال ما خلقه وأوجده وقدره
من  چہچ: فقوله ،، فتدخل يف هذا العموموأفعال العباد شيء من األشياء

، واألصل املتقرر عند العموم بذاتها ، ألنها تدل علىأقوى صيغ العموم
بدليل من العلماء أن الواجب هو البقاء على العموم وال جيوز ختصيصه إال 

                                                 

 ( يف القدر، باب يف األمر بالقوة وترك العجز.2664) :رقمأخرجه مسلم،  (1)
 .16الرعد:  (2)
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، هو لعباد عن كونها خملوقة هلل تعاىل، فإخراج املعتزلة القدرية أفعال االشرع
، فضال عن كونه خمالفا لألدلة هلذا العموم بال خنصص وبال دليل ختصيص
، والعجيب منهم أنهم خيرجون من اع السف رمحهم اهلل تعاىلإمجو ،املتواترة

، هي تدخل فيه بإمجاع السلف الصاحلو ،هذا العموم أفعال العباد
ـ ، وهو غري داخل فيها باإلمجاع ن فيها القرآن فيقولون إنه خملوقويدخلو

يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   چ: ولكن كما قال تعاىل أي بإمجاع السلف الصاحل ـ

واملهم أن عموم هذه اآلية يدل على أن وذ باهلل من الضالل، ، نع(1)چيب
، وتدخل أفعالنا كذلك يف عموم اد داخلة يف كونها خلق هلل تعاىلأفعال العب
 .(2)چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یچ: قوله تعاىل
ال، بل هو اخلالق لكل شيء، ومن ذلك أفعالنا، فأفعالنا مما خلق  واجلواب:
خيالف  ، وملعليها بني سلف األمة وأئمتها تفق، وهذه املسألة ماهلل تعاىل

، واستدل مجع من أهل العلم كذلك بقوله تعاىل فيها إال طوائف أهل البدع
ادتهم عن إبراهيم أنه قال لقومه من باب إقامة احلجة عليهم يف بطالن عب

 ،(3)چڭ  ڭ  ۇ  ۇچ: ، قال تعاىل عنهلألوثان من دون اهلل تعاىل
، ولكن عض السلف، وهو وإن كان وجها ضعيفاوهذا االستدالل قال به ب

قال به بعض السلف وجعله دليال على هذه املسألة، ولكننا ال نرى ذلك 
هذه األصنام اليت أنتم هلا  ألن املقصود من هذه اآلية أن اهلل خلقكم وخلق

، واملهم تعاىل، فكونها خملوقة فإنه ال تصلح أن تكون آهلة مع اهلل عاكفون
                                                 

 .33الرعد:  (1)
 .3فاطر:  (2)
 .96الصافات:  (3)
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عاىل ألفعال العباد أدلتها كثرية، غري ملسألة وهي خلق اهلل تأن أدلة أصل ا
ەئ  چ: فقوله، (1)چەئ  ەئ  وئ     وئ    ۇئچ: ، وقال تعاىلهذه اآلية

عال العباد وال جرم ، فيدخل يف هذا اخللق والتقدير لكل شيء أفعام چوئ
، فاهلل تعاىل شيء من األشياء، ألن أفعالنا يطلق عليها أنها يف ذلك عندنا

فاهلل تعاىل هو الذي خلق  ،، وهو الذي قدرها جل وعاللذي خلقهاهو ا
، وأفعالنا مما يدخل يف هذا العموم، كل شيء، وهو الذي قدر كل شيء

، لبقاء على العموم حتى يرد الناقل، ألنه األصلواألصل املتقرر أنه جيب ا
، وليس على األصل حتى يرد الناقل عنهواملتقرر أن األصل هو البقاء 

 ،وال من قول أحد من الصحابة ،ك دليل ال من الكتاب وال من السنةهنا
رمحهم اهلل تعاىل قال خبالف  وال من قول أحد من أئمة السلف الصاحل

، وال خصص من هذا العموم املتقرر بالقرآن أفعال العباد، بل أقواهلم هذا
، وقال العبادة خملوقة ومقدرة هلل تعاىلتدل الداللة القطعية على أن أفعال 

، وهذا عموم يف التقدير واخللق، وأفعالنا (2)چحت  خت              مت  ىت  يتچ: تعاىل
شيء، فهي تدخل يف هذا العموم، فاهلل تعاىل هو الذي خلقها، وهو الذي 

، فمن أخرجها من عموم تقدير اهلل تعاىل لكل شيء فهو مطالب قدرها
، واملتقرر أن الدليل لدال على هذا اإلخراج، ألنه خمالف لألصبالدليل ال

ن فعل العبد من ، وألناقل عن األصل ال من الثابت عليهيطلب من ال
ن فعل العبد صادر عن إرادة وأل، والعبد وصفاته خملوقان هلل تعاىلصفاته، 

وقدرة بدنية، ولوالهما مل يكن فعل، والذي خلق هذه اإلرادة  ،قلبية
                                                 

 .2الفرقان:  (1)
 .49القمر:  (2)
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لمسبب، فنسبة فعل العبد إىل والقدرة هو اهلل تعاىل، وخالق السبب خالق ل
ألن املباشر حقيقة هو  ،خلق اهلل له نسبة مسبب إىل سبب، ال نسبة مباشرة

العبد، فلذلك نسب الفعل إليه كسًبا وحتصيًلا، ونسب إىل اهلل خلًقا 
، والتفريق بني هاتني النسبتني هو عني وتقديًرا، فلكل من النسبتني اعتبار

، ومع أننا ت فيه أفهام كثرية من أهل البدعأاحلق يف هذا الباب الذي أخط
، إال أننا نؤمن مع ذلك اإلميان اجلازم ن اهلل تعاىل هو اخلالق ألفعالنانؤمن با

بأننا  ـ وهلل احلمد واملنة ـالذي ال خيالطه مطلق الريب وال مطلق الشك 
وحنن املقارفون هلا،  ،حنن الفاعلون ألفعالنا حقيقة، وحنن املكتسبون هلا

، واألدلة من الكتاب والسنة تنسب تنسب لنا باعتبار كونها كسبا لنافعالنا فأ
األفعال للعباد حقيقة، ولكن باعتبارها كسبا هلم، فالعبد هو الذي يصلي 

وهو الذي يصوم حقيقة، وهو الذي يكفر ويزني ويسرق حقيقة،  ،حقيقة
ڑ  ک  ڑ   چ: فهي باعتبار الكسب واالقرتاف تنسب لنا، كما قال تعاىل

ی  ی        جئ  حئ    مئ  چ: وقال تعاىل، (1)چک  ک  ک  گ   گ    گ

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ : وقال تعاىل ،(2)چىئ  يئ               جب  حب  

، ونسبة االعتداء ونسبة العصيان هلم ،فنسبة االكتساب هلم ،(3)چچ
نهم ، أو أليس باعتبار أنهم هم اخلالقون هلا، كلها نسبة حقيقة، ولكن هلم
، واملكتسبون هلا ،، بل باعتبار أنهم هم املقرتفون هلابورون عليها، الجم

، ولكن كل هذه األشياء تنسب إىل اهلل تعاىل باعتبار أنه هو والفاعلون هلا
                                                 

 .10احلج:  (1)
 .41الروم:  (2)
 .78املائدة:  (3)
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، وهو الذي شاءها مبشيئته الكونية القدرية ،وهو الذي خلقها ،الذي قدرها
 ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   چوقال تعاىل: 

 ،(1)چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ
ۇ  ۇ  ۆ     ڭھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ: وقال تعاىل

، أي فنسب الفعل هلم ،(2)چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ٴۇۆ  ۈ  ۈ
 نسبة األفعال إىل العباد ، واألدلة يفار أنهم الفاعلون واملقرتفون هلاباعتب

نه من أهل ه من يقولون، كما يقولوازيةكثرية، وهذه النسبة ليست نسبة جم
، فأنت كن باعتبار أنهم هم الفاعلون هلا، ولالبدع، ال، بل هي نسبة حقيقية

ترى وفقك اهلل تعاىل لكل خري أن األدلة تنسب أفعال العباد إىل اهلل تعاىل 
، ن اجلمع بني األدلة واجب ما أمكن، واملتقرر أوتنسبها إىل العباد تارة ،تارة

تم اجلمع بني هذه األدلة إال أن نقول: إن األدلة اليت تنسب الفعل إىل وال ي
اهلل تعاىل إمنا هي نسبة خلق وتقدير ومشيئة، واألدلة اليت تنسب األفعال إىل 

، فاهلل تعاىل هو الذي نسبة اكتساب وفعل واقرتاف وحتصيلالعباد إمنا هي 
مبشيئته الكونية،  وهو الذي شاءها ،وهو الذي قدرها ،خلق أفعال العباد

ڇ  چ: ، كما قال تعاىلالذي حصلوها واكتسبوها واقرتفوهاوالعباد هو 

هم ينسب هلل فاالقتتال بين ،(3)چڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ
، هذا هو الذي وينسب هلم فعال وحتصيال واقرتافا، خلقا وتقديرا ومشيئة

                                                 

 .135آل عمران:  (1)
 .28اف: األعر (2)
 .253البقرة:  (3)
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، ، رمحهم اهلل تعاىلهمأمجع عليه أهل السنة واجلماعة، ومل خيالف فيه أحد من
وأما القدرية فإنهم جيعلون نسبة األفعال إىل العبد نسبة خلق وإجياد، فالعبد 

الكذب واالفرتاء على اهلل  عندهم هو الذي خيلق فعله، وهذا من أعظم
، واجلربية جيعلون األفعال اليت تنسب الفعل إىل اهلل تعاىل، جيعلونها تعاىل
، وليس هلم قدرة جربهم على فعل هذه األفعال ، أي أن اهلل تعاىلجرب نسبة

 تعاىل بالكذب وتقول على اهلل ،، وهذا كذب وحمض افرتاءوال اختيار
طرف من األدلة وتركت ، وكال الطائفتني قد أخذت بوالزور والبهتان

، وأما دة اليت بعد هذه بأمر اهلل تعاىل، كما سيأتي يف القاعالطرف اآلخر
هم اهلل تعاىل فقد أخذوا بكل أطراف األدلة أهل السنة واجلماعة رمح

 تنسب فعل العبد إىل ، فجعلوا األدلة اليتعوا بينها مبا يليق باهلل تعاىلومج
لة اليت نسبة خلق وتقدير ومشيئة، وجعلوا األدذلك ، جعلوا اهلل تعاىل

، فقوهلم ، جعلوها نسبة حتصيل واقرتاف واكتسابتنسب األفعال إىل العباد
جيوز العدول عنه، بل إن من حدا عن قول أهل السنة يف  ذي الهو احلق ال

هذه املسألة قيد أمنلة فإنه ال بد وأن يقع يف مذاهب أهل البدع يف هذا 
ی  ی  ی  جئ  چفإن من جتاوز احلق وقع يف الضالل، الباب، 

، فإنه خالصة والتقرير ، فاحفظ هذا التفصيل والتفريق والتنويع(1)چحئ
، وقد حاولت رمحهم اهلل تعاىل يف هذه املسألةة واجلماعة ما قرره أهل السن

املوفق واهلادي إىل ، واهلل هو طا يفهمه اجلميع بإذن اهلل تعاىلأن أبسطه تبسي
 سواء الصراط.

                                                 

 .32يونس:  (1)
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 القاعد اخلامسة والثمانون  

 )للعبد مشيئة وقدرة واختيار متعلقة مبشيئة اهلل تعاىل وقدرته واختياره(

واتفق  ،حلق الذي قررته األدلة من الكتاب والسنةهذا هو ا ،نعم :أقول
وبيان القاعدة أن نقول وباهلل  ،عليه أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل

اعلم رمحك اهلل تعاىل أن أهل القبلة يف باب القدر انقسموا : تعاىل التوفيق
فرقة القدرية  :وهم فرقتان ،فرقة القدرية :الفرقة األوىل: إىل ثالث فرق
وهم  ،وهم الذين خرجوا يف أواخر عصر الصحابة ،الغالة األوائل

واملنكرون لكتابة األشياء يف اللوح  ،املنكرون لعلم اهلل تعاىل السابق لألشياء
 ،إن األمر أنف :وهم الذين يقولون ،فهم ينكرون العلم والكتابة ،احملفوظ

د أمجع وق ،وقد كفرهم مجع من الصحابة كابن عمر وغريه ،وأن ال قدر
وأما القدرية املتأخرون فإنهم املعتزلة  ،(1)أهل السنة على كفر هذه الفرقة

وهم  ،فاملعتزلة يف باب القدر من مجلة من يقال هلم القدرية ،يف باب القدر
وإن كان عندهم بعض  ،ملة، ويثبتون الكتابة يف اجليثبتون العلم يف اجلملة

ولكن املشكلة والبلية عند  ،ة يثبتونهاإال أنهم يف اجلمل ،اخللل يف اإلميان بها
املعتزلة القدرية يف هذا الباب هو أنهم يزعمون أن العبد هو الذي خيلق 

وله  ،العبد له قدرة :فهم يقولون ،وهو الذي يوجد فعله استقالال ،فعله
فأنت ترى أن مذهبهم فيه حق  ،وهو الذي خيلق فعله ،وله اختيار ،مشيئة

 ،هذا حق ،وله اختيار ،وله مشيئة ،العبد له قدرة إن :فقوهلم ،وفيه باطل
وقابلهم  ،هذا باطل ،والعبد هو الذي يوجد وخيلق فعله :ولكن قوهلم

                                                 

، (1/150) :اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية، و147: ـالقدر للفريابي صانظر   (1)
 .299: ـاإلميان البن تيمية ص ، و(1/63) :االنتصار يف الرد على املعتزلة القدرية األشرارو
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وهم اجلهمية وتباعهم على ذلك  ،طائفة أخرى وهم طائفة اجلربية
اهلل تعاىل هو الذي خيلق فعل  :وقالوا ،وكثري من أهل البدع ،األشاعرة

فأنت  ،وال مشيئة ،وال اختيار ،والعبد ال قدرة له ،وهو الذي يشاؤه ،العبد
إن اهلل تعاىل هو الذي  :فقوهلم ،ترى أن يف مذهب اجلربية احلق والباطل
إن  :ولكن قوهلم ،هذا من احلق ،خيلق فعل العبد وهو الذي يشاؤه ويقدره

فكال الطائفتني  ،هذا من الباطل ،وال مشيئة ،وال اختيار ،العبد ال قدرة له
ألن كل واحد منهم أخذ بطرف واحد  ،يف مذهبها احلق والباطل عندها

 ،فالقدرية أخذوا باألدلة اليت تنسب الفعل إىل العبد ،فقط من األدلة
وأنه له القدرة التامة على  ،ففهموا منها أن العبد هو الذي خيلق فعله

 نهم، ولكوال خبلق اهلل تعاىل ،وال تعلق لفعله بقدر اهلل تعاىل ،اختيار فعله
وهو املقدر لكل  ،تركوا األدلة اليت تفيد أن اهلل تعاىل هو اخلالق لكل شيء

فأخذوا بطرف من األدلة وتركوا الطرف اآلخر فحصل هلم الوقوع  ،شيء
 ،وأما اجلربية فقد عكسوا األمر ،يف الضالل بقدر ما تركوه من األدلة

وهو املقدر  ،يءوأخذوا باألدلة اليت فيها أن اهلل تعاىل هو اخلالق لكل ش
ولكنهم تركوا األدلة اليت تنسب  ،وهو الذي يشاء فعل العبد ،لكل شيء

 ،فصار عندهم من الضالل بقدر ما تركوه من األدلة ،الفعل إىل العبد
واجلربية أخذوا باألدلة اليت  ،فالقدرية أخذوا باألدلة اليت تركتها اجلربية

هم اهلل تعاىل فقد أخذوا بكل وأما أهل السنة واجلماعة رمح ،تركتها القدرية
ولو تأملت مذهب أهل السنة يف هذه املسألة لوجدت أنه  ،أطراف األدلة

فلو رجعت ونظرت إىل احلق مع كل  ،بعينه احلق الذي مع كال الطائفتني
ألنتج لك مذهب أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل  ،منهما ومجعت بينه



 

 32 
 

وله  ،إن العبد له مشيئة: )درية هو قوهلمفاحلق الذي مع الق ،يف هذا الباب
إن اهلل تعاىل هو : )واحلق الذي مع اجلربية هو قوهلم ،وله اختيار( ،قدرة

وهذا احلق  ،وهو الذي خلقه( ،وهو الذي قدره ،الذي يشاء فعل العبد
الذي مع كال الطائفتني هو مذهب أهل السنة واجلماعة رفع اهلل تعاىل 

فلو مجعنا بني هذين احلقني ألنتج لنا أن  ،رينقدرهم ومنازهلم يف الدا
وهو  ،وهو الذي خلقها ،إن اهلل تعاىل هو الذي قدر أفعال العباد: )نقول

وله  ،وله مشيئة ،ومع ذلك فإن العبد له قدرة ،الذي شاءها جل وعال
وهذا هو حقيقة ما  ،مشيئته( متعلقة بقدرة اهلل تعاىل واختياراختيار إال أنها 

بل اهلل  ،فالعبد مل خيلف فعله ،السنة واجلماعة يف هذه املسألة يقرره أهل
واملشيئة  ،والعبد ليس القدرة االستقاللية ،تعاىل هو الذي خلق كل شيء

 ،بل له القدرة املتعلقة بتقدير اهلل تعاىل ، ال،واالختيار املستقل ،االستقاللية
 ،املتعلقة مبشيئة اهلل تعاىلوله املشيئة  ،وله االختيار املتعلق بتقدير اهلل تعاىل

ڃ  ڃ  چ ، كما قال تعاىل: وليس جمبورا على فعله ،فالعبد مل خيلق فعله

 چچ   چ  چ  چ
رد على اجلربية الذين  چڃ  ڃچ : فقوله، (1)

چ   چ  چ    چ: وال اختيار، وقوله ،وال قدرة ،العبد ال مشيئة له :يقولون

فهو  ،د له املشيئة االستقالليةإن العب :رد على القدرية الذين يقولون چچ
 .واألدلة على بطالن مذهبهم كثرية من الكتاب والسنة ،الذي خيلق فعله

 أن علىقد أمجعوا  تعاىل اهلل رمحهم وأئمتها األمة سلفواخلالصة أن  
 العبد كسب من ذلك مع أنها على وأمجعوا ،تعاىل هلل خملوقة العباد أفعال

                                                 

 .30اإلنسان:  (1)
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 وينسب ،وإجيادا وتقديرا خلقا تعاىل اهلل إىل ينسب العبد ففعل ،وحتصيله
 وأمجعوا، واختيار قدرة له العبد أن على وأمجعوا ،واكتسابا حتصيال للعبد
 يف قوة وال له حول وال ،فعله على جمبور هإن :قال من قول بطالن على

 ،غاسله يدي بني املغسول مبنزلة فهو ،دفعا فعله إىل مدفوع بل ،شيء اختيار
 هذا ،االختيار من شيئا وال القدرة من شيئا ميلك ال ،مقلبه ييد بني وامليت
 قول بطالن على وأمجعوا ،بطالنه على األمة سلف أمجع قد اخلبيث القول

 الكاملة القدرة له وأن ،بذاته فعله خيلق الذي هو العبد إن :قال من
 ذكرته كما ،باطل وهذا ،فعله اختيار يف لغريه تعلق وال ،الكامل واالختيار

 ،ومشيئة واختيار قدرة له العبد أن على متفق السلف بل ،السلف باتفاق
 مقدورا يكون أن عن شيء خيرج وال ،وقدره اهلل بقضاء شيء كل ولكن

 شيء وكل ،متعلقاتها ومجيع وصفاتها بذواتها األشياء خالق واهلل ،تعاىل هلل
 من فهمي وال ،احملفوظ اللوح يف ومكتوب ،الكامل الشامل بالعلم معلوم
 ،الباب هذا يف األمة سلف قرره ما إال × رسوله وسنة تعاىل اهلل كتاب
  السنة أهلف ،بعيدا ضالال الباب هذا يف ضلوا فإنهم واجلربية القدرية وأما

 إضافة أنها العبد إىل الفعل إضافة من وفهموا مجيعا األدلة إىل نظروا
 باب من أنها تعاىل اهلل إىل العبد فعل إضافة من وفهموا ،واكتساب حتصيل
 الباب هذا يف واجلربية فالقدرية :وعليه ،اإلجيادو والتقدير اخللق إضافة
 بين فهم كل أن واملتقرر ،األمة سلف لفهم خمالفا فهما النصوص من فهموا
 ،باطل فهم فإنه والعمل العقيدة مسائل يف األمة سلف فهم خمالفة على

 :تعاىل اهلل رمحه العباس أبو قال ،اطلب فهو الباطل على بين ما أن واملتقرر
 اللََّه َوَأنَّ ،َواْلَقَدِر ِباْلَقَضاِء إمَياِنِهْم َمَع َوَأِئمَُّتَها اْلُأمَِّة َسَلُف َعَلْيِه اتََّفَق َوِممَّا)
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 َيَشاُء ْنَم ُيِضلُّ َوَأنَُّه ،َيُكْن َلْم َيَشْأ َلْم َوَما َكاَن َشاَء َما َوَأنَُّه ،َشْيٍء ُكلِّ َخاِلُق
 َوُقْدَرِتِهْم ِبَمِشيَئِتِهْم َيْفَعُلوَن َوُقْدَرٌة َمِشيَئٌة َلُهْم اْلِعَباَد َوَأنَّ ،َيَشاُء َمْن َوَيْهِدي

 َكَما اللَُّه َيَشاَء َأْن إلَّا َيَشاُءوَن َلا اْلِعَباَد إنَّ َقْوِلِهْم ومع ،َعَلْيِه اللَُّه َأْقَدَرُهْم َما
ڄ  ڃ        ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ     ڇ  چ: اَلىَتَع اللَُّه َقاَل

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃ     ڦڤ  ڦ  ڦچ  :َتَعاَلى َوَقاَل، (1) چڇ  ڍ

ۉ  ۉ  ې  ې  چ: َوَقاَل، (2) چڇ  ڇ  ڇ             ڍ  ڍ  ڇڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ

، (3)چې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ
 ،َوَيْعَمُلوَن َوَيْفَعُلوَن ،َوَيْكُفُروَن ،ُيْؤِمُنوَن اْلِعَباَد ِبَأنَّ َأْخَبَر َقْد آُنَواْلُقْر

 ،الزََّكاَة َوُيْؤُتوَن ،الصََّلاَة َوُيِقيُموَن ،َوَيْعُصوَن ،َوُيِطيُعوَن ،َوَيْكِسُبوَن
 ،َوَيْكِذُبوَن ،َوَيْصُدُقوَن ،َوَيْسِرُقوَن ،َوَيْزُنوَن ،َوَيْقُتُلوَن ،َوَيْعَتِمُروَن َوَيُحجُّوَن
 َمْن َواْلَأِئمَِّة السََّلِف ِمْن َيُكْن َفَلْم ،َوُيَحاِرُبوَن َوُيَقاِتُلوَن ،َوَيْشَرُبوَن َوَيْأُكُلوَن

 َأَحٌد َقاَل َوَلا، َقاِدٍر َوَلا ،ُمِريٍد َوَلا ،ُمْخَتاٍر َوَلا ،ِبَفاِعِل َلْيَس اْلَعْبَد إنَّ :َيُقوُل
 ُمتَِّفُقوَن َواْلَمَجاِز اْلَحِقيَقِة ِبَلْفِظ ِمْنُهْم َتَكلََّم َمْن َبْل ،َمَجاًزا َفاِعٌل إنَُّه :ْمِمْنُه

 َوَأوَُّل، َوَأْفَعاِلِه َوِصَفاِتِه َذاِتِه َخاِلُق َتَعاَلى َوَاللَُّه ،َحِقيَقًة َفاِعٌل اْلَعْبَد َأنَّ َعَلى
 َأنَُّهْم َعْنُهْم َفُحِكَي ،َوَأْتَباُعُه َصْفَواَن ُنْب اْلَجْهُم َوُه َذِلَك إْنَكاُر َعْنُه َظَهَر َمْن

 َوَكاَن ،َأْصًلا ِبَقاِدِر َوَلْيَس ،َأْصًلا َلُه ِفْعَل َلا َوَأنَُّه َمْجُبوٌر اْلَعْبَد إنَّ :َقاُلوا
 ِباْسِم َتَعاَلى ُهاللَّ ُيَسمَّى َأْن َيْنِفي َفَكاَن ،الصَِّفاِت َتْعِطيِل ِفي َغاِلًيا اْلَجْهُم
 ،َبِصرًيا َوَلا ،َسِميًعا َوَلا ،َعاِلًما َوَلا ،َحيًّا َوَلا َشْيًئا ُيَسمَّى َفَلا ،اْلَعْبُد ِبِه ُيَسمَّى

                                                 

 .56-54املدثر:  (1)
 .30-29اإلنسان:  (2)
 .29-27التكوير:  (3)
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 ِلَأنَّ َقاِدًرا؛ َتَعاَلى اللََّه ُيَسمِّي َكاَن َأنَُّه َعْنُه َوُحِكَي، اْلَمَجاِز َوْجِه َعَلى إلَّا
 َوَأْتَباُعُه ُهَو َوَكاَن، َقْوِلِه َعَلى اِلاْسِم ِبَهَذا َتْشِبيَه َفَلا ِبَقاِدِر ْيَسَل ِعْنَدُه اْلَعْبَد

 ،َرْحَمٌة َلُه َيُكوَن َوَأْن ،َوَأْمِرِه َخْلِقِه ِفي ِحْكَمٌة ِللَِّه َيُكوَن َأْن ُيْنِكُروَن
 ُيْنِكُر َكاَن َأنَُّه َعْنُه َوُحِكَي ،اَمَعَه َرْحَمَة َلا َمِشيَئٍة ِبَمْحِض َفَعَل إنََّما :َوَيُقوُلوَن

 إَلْيِهْم َفَيْنُظُر اْلَجْذَمى إَلى َيْخُرُج َكاَن َوَأنَُّه ،الرَّاِحِمنَي َأْرَحَم اللَُّه َيُكوَن َأْن
 اْلِعَباُد :َيُقوُل َوَكاَن ،ِبَهُؤَلاِء َهَذا ِمْثَل َيْفَعُل الرَّاِحِمنَي َأْرَحُم :َوَيُقوُل

 َجْهٍم ُظُهوُر َوَكاَن، اْخِتَياٌر َوَلا ِفْعٌل َلُهْم َلْيَس َأْفَعاِلِهْم َعَلى َنَمْجُبوُرو
 ُأَميََّة َبِني َدْوَلِة َأَواِخِر ِفي َواْلِإْرَجاِء اْلَجْبِر َوِفي الصَِّفاِت َتْعِطيِل ِفي َوَمَقاَلِتِه

 ِفي َذِلَك َقْبَل َحَدُثوا اْلَقَدِريََّة َفِإنَّ ،َوَغْيِرِهْم َواْلُمْعَتِزَلِة اْلَقَدِريَِّة ُحُدوِث َبْعَد
 َأْنَكَرَها اْلَقَدِريَِّة ِلَمَقاَلِة اْلُمَقاِبَلُة َمَقاَلُتُه َحَدَثْت َفَلمَّا ،الصََّحاَبِة َعْصِر َأَواِخِر

 َوَبدَُّعوا ،ِرِهْمَوَغْي اْلُمْعَتِزَلِة ِمْن اْلَقَدِريَِّة َقْوَل َأْنَكُروا َكَما َواْلَأِئمَُّة السََّلُف
 َمْن َوَعَلى ،َجَبَر :َقاَل َمْن َعَلى َأْنَكُروا (اْلَجْبر) :َلْفِظ ِفي َحتَّى الطَّاِئَفَتْيِن

 َوَعْبِد الثَّْوِريِّ َوُسْفَياَن ،األوزاعي َعْن َمْعُروَفٌة ِبَذِلَك َواْلآَثاُر ،َيْجُبْر َلْم :َقاَل
 .(1) (َوَأِئمَِّتَها اْلُأمَِّة َسَلِف ِمْن َوَغْيِرِهْم َحْنَبٍل ْبِن دَوَأْحَم ،َمْهِديٍّ ْبِن الرَّْحَمِن

 َوَأِئمَِّتَها اْلُأمَِّة َسَلِف ِباتَِّفاِق َمْخُلوَقٌة اْلِعَباِد َأْفَعاُل) :تعاىل اهلل رمحه وقال 
 َحتَّى َوَبْعَدُه َقْبَلُه ْنَوَم َأْحَمد اْلِإَماُم :اْلِإْسَلاِم َأِئمَِّة َساِئُر َذِلَك َعَلى َنصَّ َكَما
 :َقاَل َمْن ِبَمْنِزَلِة َفُهَو ،َمْخُلوَقٍة َغْيُر اْلِعَباِد َأْفَعاَل إنَّ :َقاَل َمْن :َبْعُضُهْم َقاَل
 ِزْلُت َما :اْلَعطَّاُر َسِعيٍد ْبُن َيْحَيى َوَقاَل ،َمْخُلوَقٍة َغْيُر َواْلَأْرَض السََّماَء إنَّ

 َأْظَهُروا َقْد السََّلُف َوَكاَن ،َمْخُلوَقٌة اْلِعَباِد َأْفَعاُل :َيُقوُلوَن َناَأْصَحاَب َأْسَمُع
 َأنَّ َوَزَعُموا ،ِللَِّه َمْخُلوَقٍة َغْيُر اْلِعَباِد َأْفَعاَل َأنَّ اْلَقَدِريَُّة َأْظَهَرْت َلمَّا َذِلَك

                                                 

 .(8/461) :جمموع الفتاوى (1)
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 ُكلِّ َخاِلُق اللََّه َأنَّ َواْلَأِئمَُّة السََّلُف َنَفَبيَّ ،اللَِّه ُدوَن َيْخُلُقَها َأْو ُيْحِدُثَها اْلَعْبَد
  .(1)(َوَغْيِرَها اْلِعَباِد َأْفَعاِل ِمْن َشْيٍء

وأهل السنة  ،ونصوص أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل يف هذه املسألة كثرية
ألنهم أخذوا بكل أطراف األدلة  ،بتقرير ذلك هم الوسط بني فرق األمة

فوصييت لك أيها األخ املوفق أينما كنت يف  ،ع الالئق بهاومجعوا بينها اجلم
فإنهم  ،ويف أي زمان كنت أن تلزم جادة مذهب السلف ،هذه األرض

 ، فالزم مذهب السلف تنجاملوفقون واملهتدون يف هذه األبواب العقدية
وتفلح وتربح وتفوز وتكون من أهل اهلدى واخلري والصالح واالستقامة 

أسأل اهلل تعاىل أن يوفقك أينما كنت وأن  ،وعملكيف اعتقادك وقولك 
 .، واهلل املوفق واهلاديوحيثما وجهت وجهك ،جيعلك مباركا حيثما كنت

 القاعدة السادسة والثمانون  

 ( تعاىل كوني قدر، و وعرعي دي أمر اهلل)

أمجع أهل السنة واجلماعة أنه يقال يف األمر الصادر من اهلل تعاىل كما  أقول:
ادة تنقسم ، وقد قدمنا لك أن اإلريف اإلرادة الصادرة منه جل وعال يقال

، وكذلك نقول يف األمر ية دينية، وإىل إرادة شرعإىل إرادة كونية قدرية
، والفرق بني من اهلل تعاىل أنه أمر كوني قدري، وأمر ديين شرعيالصادر 

، وأن تقع فاإلرادة الكونية ال بد ،ين هو بعينه الفرق بني اإلرادتنياألمر
، فما أمر اهلل تعاىل به كونا مر الكوني القدري ال بد وأن يقعوكذلك األ

ذلك ، وكالشرعية فإنها قد تقع وقد ال تقع، وأما إلرادة يقعفإنه ال بد وأن 
، واإلرادة الكونية نقول يف األمر الديين الشرعي، إنه قد يقع وقد ال يقع

                                                 

 .(8/407) :جمموع الفتاوى (1)
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، وكذلك يريد كونا ما ال حيبه شرعا فقد القدرية ال تستلزم حمبة اهلل تعاىل
، فقد يأمر اهلل تعاىل نقول يف األمر الكوني القدري: إنه ال يستلزم حمبة اهلل

، وأما اإلرادة الشرعية فإنه ال وقدرا ما ال حيبه شرعا وال دينا تعاىل كونا
إال فيما حيبه اهلل تعاىل ويرضاه، وكذلك األمر الشرعي فإنه يستلزم تكون 

تعاىل ويرضاه، واإلرادة  هلل تعاىل شرعا إال مبا حيبه، فال يأمر ا تعاىلحمبة اهلل
، وكذلك نقول يف األمر الكوني، هو مراد الكونية مرادة لغريها ال لذاتها

، فكذلك نقول يف رادة الشرعية فإنها مرادة لذاتها، وأما اإللغريه ال لذاته
 الشرعي هو مراد هلل تعاىل لذاته. األمر

يف األمر أن ما نقوله يف اإلرادة الكونية فإننا نقوله مباشرة  واخلالصة 
، فإننا نقوله مباشرة يف األمر نقول يف اإلرادة الشرعية ، وماالكوني

 قد اتفق عليه أهل السنة واجلماعة.الشرعي، وهذا الكالم 
، وذلك كقوله نعم فإن قلت: اضرب لنا أمثلة على األمر الكوني؟ فأقول: 

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ      ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    وئ  ۇئچ: تعاىل

فهو ، ا ال حيبه اهلل تعاىل وال يرضاهفإن األمر بالفسق هنا أمر مب ،(1)چی
، ألن اهلل من قبيل األمر الكوني القدري، وليس من األمر الشرعي الديين

ۈئ    چ: تعاىل ال يأمر شرعا بالفحشاء، وهذا هو وجه اجلمع بني هذه اآلية

فإن األمر يف  ،(2)چۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈچ : ولهوق ،چۈئ  ېئ  ېئ
، واألمر املنفي يف اآلية الثانية إمنا وىل إمنا هو األمر الكوني القدرياآلية األ

                                                 

 .16اإلسراء:  (1)
 .28األعراف:  (2)
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هو األمر الديين الشرعي، فال إشكال بني هاتني اآليتني على مذهب أهل 
، فبالتفريق بني األمرين تزول إشكاالت السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل

، ومن أمثلة األمر الكوني كذلك قوله تعاىل يف يف باب القدر ، أعينريةكث
فإن ، (1)چائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ              ۆئچ : آيات متعددة

ربنا اهلل الذي يف ) ×:، وكقول النيب ألمر الوارد هنا هو األمر الكونيا
فاألمر  ،(2)(.. احلديث.السماء، تقدس امسك، أمرك يف السماء واألرض

 ا احلديث هو األمر الكوني القدري.الوارد يف هذ
 ،له والتنبه عليه التنبيه جيب أمر هنااوه) :قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل 

 اهلل أن وهو ،علما به حيط مل ملن تعرض كثرية إشكاالت تزول ومبعرفته
 روأم ،قدري كوني أمر :نوعان سبحانه وأمره ،واألمر اخللق له سبحانه

 تتعلق وكذلك ،الكوني وأمره خبلقه متعلقة سبحانه فمشيئته ،شرعي ديين
 ،يبغضه وهو إبليس خلق كما مشيئته حتت داخل كله يكرهه ومبا ،حيب مبا

 ،يبغضها وهو له املسخوطة واألفعال ،واألعيان ،والكفار ،الشياطني وخلق
 ،الديين أمرهب فمتعلقة ورضاه حمبته وأما ،كله لذلك شاملة سبحانه فمشيئته
 واملشيئة احملبة به تعلقت منه وجد فما رسله ألسنة على شرعه الذي وشرعه

 ،واألنبياء ،املالئكة كطاعات مبشيئته واقع ،للرب حمبوب فهو مجيعا
                                                 

 .82يس:  (1)
 :، رقم(39/379) :أمحدو( يف الطب، باب كيف الرقى، 3892) :أبو داود رقمرواه  (2)
: ن يف اجملروحنيوابن حبا ،(1038) :النسائي يف عمل اليوم والليلة(، و23957)
 (.3/1054) :، وابن عدي(1/308)

إسناده ضعيف لضعف أبي بكر ) (:7/564) قال شعيب األرنؤوط يف حتقيقه ملسند أمحد:
 .(وإلبهام األشياخ الذين روى عنهم بن عبد اهلل بن أبي مريم،
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 به تتعلق ومل ،الديين وأمره حمبته به تعلقت منه يوجد مل وما ،واملؤمنني
 ومل مشيئته به علقتت واملعاصي والفسوق الكفر من وجد وما ،مشيئته
 به تتعلق مل منها يوجد مل وما ،الديين أمره وال ،رضاه وال حمبته به تتعلق
 ولفظ ،شرعي ديين احملبة ولفظ ،كوني املشيئة فلفظ ،حمبته وال مشيئته
 هي فتكون دينية وإرادة ،املشيئة هي فتكون كونية إرادة :إىل ينقسم اإلرادة

  .(1) (احملبة
 وأمر ،تكوين أمر :نوعان فإنه األمر لفظ هذا ونظري) :عاىلوقال رمحه اهلل ت

وئ  ۇئ  چ: تعاىل فقوله، األول خبالف وخيالف يعصي قد والثاني، تشريع

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   چ: قوله يناقض ال ،(2)چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

 بالطاعة فيها مرتفيها أمرنا تقدير تكلف إىل حاجة وال، (3)چۈ
 .(4)(تشريع أمر ال ،وتقدير تكوين أمر ههنا مراأل بل ،فيها وفسقوا فعصونا
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ: ومن أمثلة األمر الكوني القدري قوله تعاىل قلت :

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  

ې            ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   

ىئ            ی  ی  ی    ىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ    ىئ

                                                 

 .48: ـشفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ص (1)
 .16اإلسراء:  (2)
 .28األعراف:  (3)
 .48: ـشفاء العليل ص (4)
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، ومن أي كونا وقدرا چوئ  ۇئ چ: فاألمر يف قوله ،(1)چی
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ: أمثلته كذلك قوله تعاىل

، (2)چڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڎچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ
، ومن أمثلته أي األمر الكوني القدري چڄ  ڄچ: األمر يف قوله تعاىل

ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ: قوله تعاىل

ذلك من قبيل األمر الكوني هو ك چڱ  ڱ چ: فقوله هنا، (3)چۀ  ہ
ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ: ، ومن أمثلته قوله تعاىلالقدري

، وهذا أمر (4)چڳ    ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  گک  ک   ک   گ  گ  گ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ ، ومنها قوله تعاىل:كوني قدري

ٱ  ٻ  چ: ومنها قوله تعاىل ،(5)چپ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ

ے  ۓ  ۓ     ڭ  چ: ومنها قوله تعاىل ،(6)چٻ      ٻ  ٻ     پ

ۉ  ې  ې    ۉۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۇڭ  ڭ  ڭ

                                                 

 .24يونس:  (1)
 .40هود:  (2)
 .58هود:  (3)
 .66هود:  (4)
 .82هود:  (5)
 .50هود:  (6)
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، فتلك اآليات السابقة كلها ، واألمثلة عليه كثرية(1)چې    ې  ى
 تتكلم عن األمر الكوني القدري.

لة كذلك على األمر ، ولكن اضرب لنا أمثيعرفنا األمر الكون فإن قلت: 
 ؟الشرعي الديين

واجلماع فيه أن نقول: كل أمر  ،فأقول: نعم، وأمثلته يف القرآن كثرية 
فهو من مضاف إىل اهلل تعاىل يف النصوص يف أمر حيبه اهلل تعاىل ويرضاه 

چ  چ  چ  ڇ   ڇ   چ: ، كما قال تعاىلقبيل األمر الديين الشرعي

ڈ  ژ    ڈڌ  ڌ   ڎ  ڎ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ 

پ  پ          ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ: وقوله تعاىل ،(2)چژ

فالعدل  ،(3)چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ
رضاه، فاألمر بها أمر اهلل تعاىل وي وإيتاء ذي القربى كلها مما حيبه واإلحسان

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۆ    ۆ   چ: ، وكذلك األمر يف قوله تعاىلديين شرعي

وأداء األمانة واحلكم بني  ،(4)چۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې
، بل لعدل أمر حيبه اهلل تعاىل ويرضاه، فاألمر به أمر ديين شرعيالناس با

وبر  ،والصوم ،واحلج ،والزكاة ،يدخل يف األمر الشرعي األمر بالصالة
وغري  ،ر بالصدق، واألم، والوفاء بالعقود والعهودوحفظ احلقوق ،الوالدين

                                                 

 .43هود:  (1)
 .90النحل:  (2)
 .52الشورى:  (3)
 .58النساء:  (4)
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كلفني أمر إجياب أو أمر استحباب، وهو كثري ال ذلك مما أمر اهلل تعاىل به امل
 يكاد حيصر.

، وال ختلط بينهما، كما وقع يف اخللط اخلالصة هنا أن تفرق بني األمرينو 
بط فصارت هلم أقوال فيها من التخ ،بينهما كثري من طوائف أهل البدع

على من له معرفة مبذهب أهل السنة  ال خيفىالعقدي والفساد الفكري ما 
، وثبتك على الصراط ملستقيم، وهو واجلماعة، وفقك اهلل تعاىل لكل خري

 املوفق واهلادي.
 القاعدة السابعة والثمانون  

 (ا أوجبه على نفسه تفضال وامتناناال واجب ألحد على اهلل تعاىل إال م)

ر املفتقرون إىل اهلل تعاىل االفتقا : اعلم رمحك اهلل تعاىل أن العبادة همأقول
ذي ال ، واهلل تعاىل هو الغين الغنى الذاتي الالذاتي الذي ال ينفك عنهم أبدا

، وهو ، واخلري العميم، فهو ذو الفضل العظيمينفك عنه ال أزال وال أبدا
فنعم اهلل تعاىل ، عم بالنعم العظيمة وتفضل بكل خريوأن ،الذي قدر فهدى
وقال  ،(1)چپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ: ، قال تعاىلىال تعد وال حتص

، فهو الذي خلقنا وهدانا ومن علينا ،(2)چىئ  ىئ  ی   ی    ی  یچ تعاىل: 
ل واخلري اجلزي ،، ومع ذلك الفضل الكبريوأعطانا ما سألنا وما مل نسأل

وجب على نفسه لنا مجال من ، فقد أالذي ال نطيق له شكرا وال محدا
بها على نفسه تفضال وامتنانا، فأوجب على نفسه أوج ، هو الذياحلقوق

                                                 

 .34إبراهيم:  (1)
 .53النحل:  (2)
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 ،(1)چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ: فقال تعاىل ،اإلجابةملن دعاه 
ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ: وأوجب على نفسه ملن شكر باملزيد، فقال تعاىل

: ، فقال تعاىلوأوجب على نفسه نصر عباده ،(2)چڦ  ڄ
ے   ے  ۓ        ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  چ

ه حق عليه أن يدخله ذكر بأن من عبده ومل يشرك به شيئا أنو ،(3)چۈ
أتدري ما حق اهلل على العباد، وما حق ) :ملعاذ ×، كما يف قوله اجلنة

فإن حق اهلل على العباد ) :؟ قلت: اهلل ورسوله أعلم، قال(العباد على اهلل
أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا، وحق العباد على اهلل أن ال يعذب من ال 

فاحلق الذي هلل تعاىل عل املخلوق هو حق إجياب وإجياد . (4) (يشرك به شيئا
 تعاىل فهو حق تفضل وإحسان ، وأما احلق الذي للمخلوق على اهللالوامتث
 -تعاىل -اهلل تفضل الذي احلق: يعين (اهلل على العباد حق) :فمعنى، وكرم

 هو بل ه،خلق من أحد عليه يوجبه أن دون من نفسه، على وأوجبه به،

                                                 

 .60غافر:  (1)
 .7إبراهيم:  (2)
 .173-171: الصافات (3)
أمته إىل توحيد اهلل تبارك  ×البخاري يف التوحيد، باب ما جاء يف دعاء النيب أخرجه  (4)

ويف (، 2856رقم: )ويف اجلهاد، باب اسم الفرس واحلمار، (، 7373رقم: )وتعاىل، 
( يف اإلميان، 30) :ومسلم رقم(، 6267، رقم: )تئذان، باب من أجاب بلبيك وسعديكاالس

 .مات على التوحيد دخل اجلنة قطعاعلى أن من باب الدليل 
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 ُيخلفه ال الذي الكريم وعده مبوجب منه تكّرمًا نفسه على أوجبه الذي
 .(1)چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ   ڀ  ٻٱ  ٻچ :سبحانه

: قوله يف املذكور احلق ذلك وهل) :قال الشيخ صاحل آل الشيخ يف التمهيد 
 واجب، حق هو نعم،: نقول ال؟ أم واجب هو هل (اهلل على العباد حق)
 ما نفسه على حيرم وعال جل فاهلل ،نفسه على احلق ذلك اهلل بإجياب كنل

 فكما حكمته، يوافق مبا يشاء ما نفسه على ويوجب حكمته، يوافق مبا يشاء
 نفسي على الظلم حرمت إني): قوله يف كما نفسه، على الظلم حرم اهلل أن

 لكن شياء،أ نفسه على أوجب كذلك .(2) (تظاملوا فال حمرمًا بينكم وجعلته
 عن ُيعبَّر: وقال اهلل، على( اإلجياب) :لفظ إطالق حتاشى العلم أهل بعض
 ال تفضل، حق فهو يشاء، من على -سبحانه- به يتفضل حق بأنه ذلك
 على أوجبه الذي هو الواجب احلق ألن ،مبتعني ليس هذا لكن إجياب، حق

 هو بل قوق،احل من شيئًا -وعال جل- اهلل على يوجبون ال والعباد نفسه،
 جل- واهلل عباده، على به وتفضل نفسه، على -وعال جل- أوجبه الذي

  .(3)(امليعاد خيلف ال -جالله
أن العباد هو الذين  ، ال تعاىل على نفسه تفضال وامتنانافهذا مما أحقه اهلل

، فالعبد ليس له مطلق احلق على اهلل تعاىل إال ما أوجبه وأحقه أوجبوه عليه
لى نفسه، واهلل ال خيلف ال امليعاد، واألمثلة على ذلك كثرية، اهلل تعاىل ع

ولكن الذي ال بد من فهمه من هذه النصوص وأمثاهلا هو أن تعلم وفقك 

                                                 

 .6الروم:  (1)
 تقدم خترجيه. (2)
 .19: ـالتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (3)
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اهلل تعاىل أن هذا اإلجياب وهذا احلق ليس من قبل املخلوق على اخلالق، 
، بل هذا اإلجياب من أن يوجب على ربه شيئافإن املخلوق أحقر وأنقص 

منة ورمحة احلق هو مما أوجبه اهلل تعاىل على نفسه تفضال على عباده و وهذا
تعاىل بوعده ، فاألنبياء واملؤمنون هلم حق على اهلل وإحسانا خللقه جل وعال
 الصادق الذي ال خيلف.

اللهم إني أسألك حبق السائلني ) :ن قلت: وكيف تقول يف حديثإف 
ديث على اهلل، فأقول: هذا احل فإنه أثبت للسائلني حقا (.احلديث.. .عليك

 مروي من عدة طرق كلها ال تصح.
 :اللفظ بهذا السين ابن طريق من خترجيه بعد األذكار شرح يف احلافظ قال 
  .(1) (واه احلديث هذا)

 منكر وإنه ،ضعفه على متفق وهو، الوازع به تفرد): قطين الدار وقال
 . (2) (احلديث

  .(3)(ذلك من أشد فيه والقول): احلافظ قال
 .(1)(بثقة ليس): والنسائي معني ابن وقال

                                                 

 مل أظفر بالكتاب. (1)
، وقد عزاه له كل من (.ضعيف احلديث :الوازع بن نافع) (:1/195) :سننقال يف ال (2)

البيان واإلشهار لكشف ، و212: ـصيانة اإلنسان عن وسوسة الشيخ دحالن صصاحب: 
 .97: ـالتوسل أنواعه وأحكامه ص، و360: ـزيغ امللحد احلاج خمتار ص

صيانة اإلنسان عن وسوسة الشيخ دحالن وقد عزاه له كل من صاحب: ، مل أقف عليه (3)
التوسل أنواعه ، و360: ـالبيان واإلشهار لكشف زيغ امللحد احلاج خمتار ص، و122: ـص

 .97: ـوأحكامه ص
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  .(2) (مرتوك): حامت أبو وقال 
  .(3) (موضوعة أحاديث روى): احلاكم وقال
  .(4) (حمفوظة غري كلها أحاديثه): عدي ابن وقال
  .(5) (احلديث هذا منكر):  البخاري وقال
 . (6) (ضعيف وهو): الزوائد جممع يف اهليثمي وقال
 .(7) (ضعفه على وجممع مرتوك وهو) :أيضًا وقال

، فيه ملا به حيتج ال مما الضعف شديد بل ضعيف احلديث أن تبني وهكذا 
 على السائلني حق فأن احلديث صحة فرض على: العلم أهل بعض قالو

 فكأنهم، (8)چٿ   ٿ   ٿٺ  ٺ  ٺ چ: تعاىل لقوله جييبهم أن اهلل
 من وهذا ،اهلل صفات من صفة هي اليت اإلجابة بصفة تعاىل اهلل إىل توسلوا

 .املشروع التوسل درجات أعلى
                                                                                                                        

تعليقة على العلل انظر ، و(9/39) :اجلرح والتعديلحكى قول ابن معني أب حامت يف  (1)
 .259: ـالبن أبي حامت ص

 .(9/39) :اجلرح والتعديل البن أبي حامت (2)
تنزيه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة ، و(6/214) البن حجر: لسان امليزانانظر  (3)

 .(1/124) :املوضوعة
: ـتعليقة على العلل البن أبي حامت ص، و(6/213) البن حجر: لسان امليزانر انظ (4)

260. 
للبخاري: التاريخ األوسط و (،2638) :، رقم(8/183) :التاريخ الكبري للبخاري (5)
  (.407) :، رقم136: ـالضعفاء الصغري للبخاري صو (،2097) :، رقم(2/144)
 (.1555، رقم: )(1/282) :جممع الزوائد ومنبع الفوائد (6)
 (.17009) :، رم(10/117) :جممع الزوائد ومنبع الفوائد (7)
 .60غافر:  (8)
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 حبق: قوله وبني عليك السائلني حبق: الداعي قول بني فرق فأي قيل فإن 
 ذلك؟ حنو أو نبيك

 مجلة من وأنا باإلجابة عليك السائلني حبق قوله معنى إن: فاجلواب 
ضل وإحسان حق تف ، فاحلق يف هذا احلديث إمنا هودعائي فأجب السائلني
، ولكنه جل عال من باب ال يستحقون على اهلل تعاىل شيئا ، فالعبادوإكرام

كمال كرمه وجوده وفضله وإحسانه هو الذي تفضل بأن أوجب على نفسه 
 ، ومن املعلوم أن ما وعد اهلل تعاىل به وأحقه، ووعد بأنه سيفعلهاأمورا

مر املشروط حمققا ، فمن جاء باألعلى نفسه مشروط بشروط وله موانع
 فإن اهلل تعاىل ال خيلف امليعاد. وجمتنبا ملوانعه ،لشروطه

 السائلني حبق أسألك) :القائل قول أما) :تيميه ابن اإلسالم شيخ قال 
 ال لكن ،(2)ماجه ابن رواه ،× النيب عن حديث يف روي فإنه ،(1) (عليك
 حق أن: همعنا كان × النيب عن احلديث هذا وإن حجة، بإسناده يقوم

 ذلك كتب وهو يثيبهم، أن له العابدين وحق جييبهم، أن اهلل على السائلني
ۇئ    وئى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئچ: تعاىل قال كما نفسه، على

 كقول نفسه على أوجبه مبا اهلل سؤال فهذا، (3)چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
 .واجلماعات، باب املشي إىل الصالة( يف املساجد 778) :رقم هابن ماجسنن  (2)
 .186البقرة:  (3)
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 آووا الذين: الثالثة وكدعاء ،(1)چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئچ: القائلني
 .(3) (2) (عليها يثيبهم أن وعدهم اليت الصاحلة، بأعماهلم سألوه ملا الغار إىل

 طريقيه من ضعيف احلديث هذا أن القول ومجلة): األلباني العالمة قالو 
 ،واملنذري ،البوصريي ضعفه وقد اآلخر، من ضعفًا أشد وأحدهما
 .(4) (تساهل أو وهم فقد حسنه ومن األئمة، من وغريهما

، معمر بن ناصر بن محد ،الشيخ: أيضًا وسئل) :نصهويف الدرر السنية ما  
 عن السؤال أما: فأجاب، إخل.. (عليك السائلني حبق أسألك): قوله عن
 فهذا ،(عليك السائلني حبق أسألك إني اللهم): الصالة إلي اخلارج قول
، الناس بعض توهم قد كما، باملخلوق السؤال جواز على دليل فيه ليس

 سؤال هو وإمنا ،والصاحلني، األنبياء بذوات لتوسلا جواز على به فاستدل
 إذا، السائلني سؤال جييب ألنه، وكرمًا فضاًل نفسه على أوجبه مبا، تعاىل اهلل

ۇئ  ۇئ    وئى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئچ: تعاىل قال كما، سألوه

، (6)چھ  ھ  ھ  ے   ےچ: تعاىل قوله ونظريه، (5)چۆئ  ۆئ  ۈئ
ھ  ھ  چ :وقوله، (7)چڀ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ چ: وقوله

                                                 

 .194آل عمران:  (1)
 تقدم خترجيه. (2)
 .(1/369) :جمموع الفتاوى (3)
 .(1/88) :سلسلة األحاديث الضعيفة (4)
 .186البقرة:  (5)
 .47الروم:  (6)
 .6هود:  (7)
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، صح إن ذلك يف الوارد احلديث يف العلماء ذكره ما هذا، (1)چے 
، اهلل بصفات السؤال باب من فهو صحته تقدير وعلى، ضعيف فهو وإال

  .(2)(أعلم واهلل، املخلوقني بذوات السؤال باب من ال
 اهلل بل شيئا، يوجبوا مل والعباد) :وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل تعاىل

 .(3) (عباده على منه فضال نفسه على أوجبه
وئ  چ  :تعاىل قال شيئًا عليه يوجب من سبحانه فوقه وليسقال العلماء:  

 وال املطيع، إثابة سبحانه عليه جيب فال، (4)چوئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ
 عدله حمض والعقاب وإحسانه، فضله حمض الثواب بل ،العاصي عقاب

 واجبًا فيصري يشاء ما نفسه على أوجب يالذ سبحانه ولكنه ،وحكمته
ڤ               ڤ  ڤ   چ: تعاىل قال كما خيلف ال الذي وعده مبقتضى عليه

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ      ڃ  ڃ  ڃ                 چ  چ  چ    ڦڦ  ڦ

 ،(6)چھ  ھ  ھ  ے   ےچ :سبحانه قال وكما، (5)چچ  ڇ

 يكن مهما وأنه ،اهلل على واجب حق للعباد ليس أنه السنة أهل ومذهب
 على قام عمل عنده يضيع ال ولذلك ،وأوجبه أحقه الذي فهو حق من

 .األعمال لقبول األساسيان الشرطان فإنهما ×، للنيب واملتابعة اإلخالص
                                                 

 .88األنبياء:  (1)
 .(2/160) :الدرر السنية يف األجوبة النجدية (2)
 .(9/33) :جمموع فتاوى ورسائل العثيمني (3)
 .23األنبياء:  (4)
 .54األنعام:  (5)
 .47الروم:  (6)
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 فإن قلت: وما الداعي إىل تقرير هذه القاعدة؟ 
لة فأقول: نعم، ال بد من تقريرها ألن كثريا من أهل البدع من املعتز 

س ما يوجبون وغريهم صاروا يوجبون على اهلل تعاىل وحيرمون عليه ما جن
 أعظم قلة األدب على اهلل تعاىل. ، وهذا منوحيرمون على املخلوق

 أخذوا)ف :قال ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل عن املعتزلة وبيان مذهبهم يف هذا 
 اهلل على يوجبون فجعلوا ويقبح، العبد من حيسن ما على ذلك يقيسون
 على حيرمون ما جنس من عليه وحيرمون العبد، على يوجبون ما سبحانه
 حكمته، معرفة عن عقلهم قصور مع واحلكمة العدل ذلك ويسمون العبد،

 .(1) (تامة قدرة وال عامة، مشيئة له يثبتون فال
 تعاىل اهلل إن يقول من املسلمني طوائف يف ليس) :وقال رمحه اهلل تعاىل 

 من وافقهم ومن وحنوهم املعتزلة ولكن ،بواجب خيل وأ قبيحا يفعل
 ،العباد على يوجبون ما جنس من اهلل على يوجبون للقدر النافني الشيعة

 على بقياسه شريعة له ويضعون ،العباد على حيرمونه ما عليه وحيرمون
 والشيعة السنة أهل من للقدر املثبتون وأما، األفعال مشبهة فهم خلقه

 يف بهم يقاس ال كما ،أفعاله يف خبلقه يقاس ال تعاىل اهلل أن على فمتفقون
 ،أفعاله يف وال ،صفاته يف وال ،ذاته يف ال شيء كمثله فليس ،وصفاته ذاته

 على حرم ما وال ،تعاىل اهلل على مثله وجب أحدنا على وجب ما وليس
 حسن ما وال ،اهلل من قبح منا قبح ما وال ،تعاىل اهلل على مثله حرم أحدنا

 تعاىل اهلل على يوجب أن منا ألحد وليس ،أحدنا من حسن تعاىل اهلل من
 على واتفقوا ،عليه اتفقوا الذي قوهلم أصل فهذا ،شيئا عليه حيرم وال ،شيئا

                                                 

 .(5/121) :سائل البن تيميةجمموعة الرسائل وامل (1)
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 فإن ،وعده حبكم واجبا وقوعه كان بشيء عباده وعد إذا تعاىل اهلل أن
 أنبياءه يعذب ال أنه على واتفقوا ،امليعاد خيلف ال الذي خربه يف الصادق

 .(1) (أخرب كما اجلنة يدخلهم بل ،الصاحلني عباده وال
 خلقهم العاملني عن غناه مع سبحانه وهو) :وقال ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل 
 عباده هدى أنه ثم ،يشقيهم وما يسعدهم ما هلم يبني رسوال إليهم أرسل و

 والعمل ميانباإل عليهم فمن ،بإذنه احلق من فيه اختلفوا ملا املؤمنني
 ،بفضله هلم وهدايته ،بفضله الرسول وإرساله ،بفضله فخلقه ،الصاحل

 فكذلك ،بفضله هي قواهم وغري قواهم من اخلريات به ينالون ما ومجيع
 حرم كما نفسه على ذلك أوجب كان وإن ،بفضله هو اءزاجل و الثواب

ڦ  ڤ               ڤ  ڤ   چ :قال كما بذلك ووعد الظلم نفسه على

 ال واقع فهو، (3)چھ  ھ  ھ  ے   ےچ :تعاىل وقال، (2)چڦ
 أو ،شيئا اهلل على يوجبون ال اخللق ألن ،ووعده إجيابه حبكم واجب حمالة

 منه نعمة وكل ،ذلك من وأقل ذلك من أعجز هم بل ،شيئا عليه حيرمون
 أعمالكم هي إمنا) :املتقدم احلديث يف كما عدل منه نقمة وكل ،فضل

 جد و من و ،اهلل فليحمد خريا وجد فمن إياها أوفيكم ثم ملك أحصيها
  .(1) (4) (نفسه إال يلومن فال ذلك غري

                                                 

 .(1/447) البن تيمية: منهاج السنة النبوية (1)
 .54األنعام:  (2)
 .47الروم:  (3)
 .(8/73) :جمموع الفتاوى (4)
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 ،، أو هذا حق عليعليفإذا رأيت اهلل تعاىل يف األدلة يقول: هذا واجب 
على نفسه وأحقه على نفسه  فاعلم وفقك اهلل تعاىل أنه هو الذي أوجبه

والرحيم الذي ال  ،لذي ال أكرم منه، ومبدأ هذا هو ألنه الكريم اابتداء
واد الذي ليس مثة من واحملسن الذي ال أعظم إحسانا منه، واجل ،أرحم منه

وجبون وحيرمون على اهلل تعاىل، ال، ، وليس العباد هو الذين يهو أجود منه
على نفسه ووعد قطعه ، بل هو حق أخذه واهلل العظيم هذا ال يكون أبدا

 ، ونشهد اهللنانا، هذا هو ما ندين اهلل تعاىل بهبقوله الصادق تفضال وامت
 .تعاىل على بطالن قول املعتزلة، واهلل املوفق واهلادي

 القاعدة الثامنة والثمانون  

 وعمل باجلوارح واألركان( ووقول باللسان واإلميان اعتقاد باجلنان)

ن أقول: أمجع أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل على أن حقيقة اإلميا
ز ، فحقيقة اإلميان مرتكزة على ثالث ركائبالقلب، وعمل باجلوارح اعتقاد

 ، وهي كما يلي:ال بد منها لقيام عمود اإلميان
ڑ  چ: : اعتقاد القلب، والدليل على ذلك قوله تعاىلالركيزة األوىل -

، (2)چک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  کک  ک
لقلب، فأفاد هذا أن إميان القلب شرط فأثبت اهلل تعاىل أن اإلميان يدخل ل
گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  چ: يف صحة اإلميان، ومثله قوله تعاىل

                                                                                                                        

 :، والرتمذي رقم( يف الرب والصلة، باب حتريم الظلم2577) :مسلم رقمأخرجه  (1)
  .(49) :( يف صفة القيامة، وباب رقم2497)
 .14: احلجرات (2)
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فدل  ،(1)چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ
ن إن كان جمردا عن إميا قول اللسان وحده ال ينفع صاحبه هذا على أن

، وركن رئيس يف مسمى ، فأفاد هذا أن إميان القلب أصل أصيلالقلب
، ومن األدلة كذلك قوله اإلميان ال تثبت وال تقوم إال به، وحقيقة اناإلمي
ڃ   ڃ    چ : وقوله, (2)چڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چچ : تعاىل

فأفاد هذا أن قول اللسان بال اعتقاد نابع من القلب ، (3)چ  ڇچ  چ  چ  چ
أنه غري معترب وال مبعتد به، فاعتقاد القلب شرط يف الصحة، فمن قال 

: ، ومن األدلة قوله تعاىلا قلبه فإنها أقوال الغية وباطلةمل ينعقد عليه أقواال
ڳ  ڱ       ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں       ڳک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳچ

كذبهم اهلل تعاىل يف هذه فلو قلت لك: ملا ، (4)چڻ  ڻ
 ؟الشهادة

 ة لسانية ليست نابعة من قلب مؤمن.فال جرم أنك ستقول: ألنها شهاد 
، فلم ، فاملنافقون كفروا بقلوبهم، ونطقوا بألسنتهم، هو كذلك: نعملفأقو

شهادة اللسانية لوحدها نافعة هلم، ألن اإلميان اعتقاد بالقلب، تك تلك ال
أي فال  ،(5)چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ : ، وقال تعاىلوليس جمرد نطق باللسان

اإلميان  ، فلو مل يكن للقلب شأن يفهلا نور اإلميان، وال نور اليقني ينفذ
                                                 

 .41املائدة:  (1)
 .167آل عمران:  (2)
 .11الفتح:  (3)
 .1املنافقون:  (4)
 .7البقرة:  (5)
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، ولكن ملا أخرب اهلل تعاىل أنه ختم على لكان ختمه أو عدم ختمه سواء
ذ هلم نوره إال قلوبهم أفاد أنه أغلق عليهم ركيزة ال يصح اإلميان وال ينف

وفسر هذا  ،(1)چڍ  ڌ  ڌچ: ، وهي القلب، وكذلك قوله تعاىلمنها
: ، وقال تعاىلتعاىلن واليقني وحسن الظن باهلل املرض بأنه انطفاء نور اإلميا

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  چ

، فلو أن ريب قلوبهم أوجب هلم عدم اإلميانف ،(2)چۀ  ہ
: ، وقال تعاىلامال ملا وقع فيها الرتدد والريبإميانهم يف قلوبهم كان تاما ك

ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ      ۆئ  ۈئ  چ

ی  جئ  حئ    مئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی    ېئۈئ  ېئ  ېئ

حتى ال تؤمن وال فدعا موسى ربه أن يشدد على قلوبهم   ،(3)چيئ  جب
ليت ال تنفك بني ، وهذا دليل على وجود العالقة الوثيقة اينفذ فيها النور

مل يدخل اإلميان قلبه فليس مبؤمن، وال يوصف ، فمن القلوب واإلميان
مب  ىب  چ: ال تعاىل، وقصحيح إال إن كان نابعا من القلب نهاإلميان بأ

فلما أقبلوا على  ،(4)چىت  يت     جث  مث  ىث  متيب   جت  حت      خت
ميان الذي أمثره ذكر ذكر اهلل تعاىل ازداد اإلميان يف قلوبهم فاطمأنت باإل

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ: ، وقال تعاىلاهلل تعاىل

                                                 

 .10البقرة:  (1)
 .45التوبة:  (2)
 .38يونس:  (3)
 .28الرعد:  (4)
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ب هي حمل اإلميان فالقلو، (1)چې   ې     ى  ى  ېۅ  ۉ   ۉ  ې
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    چ: ، وقال تعاىلي حمل التقوىوه

پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  

ڦ  ڦ    ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹٿ

ڍ     ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇڃ  چ  چ  چ   چ  ڃڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  چ: وقال تعاىل ،(2)چڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

، (3)چڻ  ڻ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ
ركن اإلميان الركني، وهذه اآليات ظاهرة الداللة على أن اعتقاد القلب 

، وهذا متفق ركان اليت سيأتي بيانها بأدلتها، هو وبقية األوأصله األصيل
، وأما بني أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل، ومل خيالف فيه إال أهل البدع عليه

عتقاد القلب شرط يف صحة السنة فقد وردت أحاديث السنة مبينة ألن ا
، ففي مسند اإلمام أمحد وسنن بني أن القلب له إميان يستقر فيهاإلميان، وت

: قال: - عنه اهلل رضي - األسلمي برزةأبي داود وغريهما من حديث أبي 
 ال َقلَبُه، اإِلمياُن يدخل ومل بلسانه آمن َمن معشَر يا): × اهلل رسول قال

 اهلُل َيتَِّبع َعوراِتهم اتََّبَع َمن َفِإنَُّه عوراِتهم، تَِّبُعواَت وال املسلمني، تغَتاُبوا
 - عمر بن اهلل عبدوعن . (4) (بيته يف َيْفَضْحه عورَتُه اهلُل َيتَِّبِع َوَمن عورَتُه،

                                                 

 .3احلجرات:  (1)
 .22اجملادلة:  (2)
 .41املائدة:  (3)
 (.4/412) :، وأمحد يف املسند( يف األدب، باب يف الغيبة4880) :رقمرواه أبو داود ب (4)

 )وهو حديث صحيح(. (:6/653)قال عبد القادراألرنؤوط على جامع األصول: 
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 رفيع، بصوت فنادى املنرب، × اهلل رسوُل َصِعد: قال: - عنهما اهلل رضي
 ُتؤُذوا ال قلبه، ِإىل اإِلمياُن ُيْفِض ملو بلسانه، أسلم َمْن معشَر يا): فقال

 أخيه عورة َتتبَّع من َفِإنَُّه عوراِتهم، َتتَِّبُعوا وال ُتَعيُِّروهم، وال املسلمني،
 ،(َرْحِلِه جوف يف ولو َيْفَضْحُه عوَرَتُه اهلُل تتبَّع وَمن عورَته، اهلل َتتبَّع املسلم

 وَأعظَم أْعَظمِك ما: فقال ،الكعبة ِإىل يوما عمَر ابُن ونظر: نافع قال
فهما دليل على أن القلب  .(1) (منِك اهلل عند حرمة أعظُم واملؤمن ُحرمتِك،

 ملا): قال - عنهما اهلل رضي - عباس ابن، وعن يؤمن، ويفضي له اإلميان
، (2)چڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈ چ :اآلية هذه نزلْت
: قولوا): × النيبُّ فقال شْيء، من ُقلوَبُهْم ُخْلَيْد مل شيٌء منها ُقُلوَبُهم دخَل

 عز - اهلل فأنزل ُقُلوِبهم، يف اإلمياَن اهلل فألقى: قال ،(وسلَّمنا وأطعنا مسعنا
ې  ې     ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٴۇۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ: -وجل

ەئ  وئ  وئ   ۇئ     چ ،فعلُت قد: الق، (3)چې  ى    ى  ائ  ائ

   خبيئ   جب  حبچ : فعلُت قد: قال، (4)چېئ ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ 

 - العاص بن عمرو بن اهلل عبدوعن  .(1)(فعلُت: قال، (5)چمب  ىب

                                                 

 .( يف الرب والصلة، باب ما جاء يف تعظيم املؤمن2033) :رقمرواه الرتمذي  (1)
 .(177/  3) :إسناده حسن، كما يف الرتغيب والرتهيب  للمنذريو
 .284البقرة:  (2)
 .286البقرة:  (3)
 .286البقرة:  (4)
 .286البقرة:  (5)
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 آدم بين ُقُلوَب إن): يقول × اهلل رسول مسعُت: قال - عنهما اهلل رضي
 قال ثم ،(شاء حيث ُيَصرُِّفه واحد، كقلب الرمحن أصابع من إصبعني بني

وعن . (2)(طاعتك على قلوَبَنا َثبِّْت القلوب رَِّفُمَص اللَُّممَّ): × اهلل رسول
 أْخَطَأ ِإذا اْلَعْبَد ِإنَّ) :قال × اللَِّه رسوَل أن: - عنه الّله رضي- هريرةأبي 

 وإْن، قلُبه ُصِقَل وتاَب واْسَتْغَفَر َنَزَع هو فِإذا، ُنْكَتٌة قلبه يف ُنِكَتْت، خطيَئة
چ  ڇ    چچ  چڃچ :الّله ذكره الذي الرَّاُن وهو، ُهَقْلَب َتْعُلَو حتى، فيها ِزيَد عاَد

 :وعن أسامة بن زيد رضي اهلل تعاىل عنه قال .(4)،(3) (چڇ  ڇ  ڇ         ڍ 
 ،رجال فأدركُت ُجهينة، من احُلَرَقات َفصبَّْحنا ،سرَّية يف × اهلل رسوُل بعثنا
 ،× للنيبِّ ُتُهفذكر ،ذلك من نفسي يف فوقع ،فطعنُته ،اهلل ِإال ِإله ال :فقال
 رسوَل يا :قلُت :قال ؟(وقتلَتُه اهلل ِإال ِإله ال: أقال) :× اهلل رسوُل فقال
 تعلم حتى، َقْلِبِه َعْن َشَقْقَت َأفال) :قال ،السِّالح من خوفا قاهلا ِإمنا اهلل،
 :قال ،يومئذ أسلمُت أني متنيُت حتى ،عليَّ يكرُِّرها زال فما ؟(ال أم، أقاهلا
 - أسامَة :يعين - الُبَطني ُذو يقتله حتى مسلما أقتل ال واهلل وأنا :سعد فقال

                                                                                                                        

( يف اإلميان، باب بيان أنه سبحانه وتعاىل مل يكلف إال ما 126) :مسلم رقمأخرجه  (1)
 ( يف التفسري، باب ومن سورة البقرة.2995) :يطاق، والرتمذي رقم

 ( يف القدر، باب تصريف اهلل تعاىل القلوب كيف شاء.2654) :رقمأخرجه مسلم،  (2)
 .14املطففني:  (3)
 ه،ابن ماج( يف التفسري، باب ومن سورة ويل للمطففني، و3331) :رقمرواه الرتمذي،  (4)

 (.2/297) :( يف الزهد، باب ذكر الذنوب، وأمحد يف مسنده4244) :رقم
 .(1771) :، وصححه ابن حبان رقم(حديث حسن صحيح)وقال الرتمذي: 

حديث صحيح على شرط مسلم، ومل ) وقال: (2/517) :وأخرجه احلاكم يف مستدركه 
 .، ووافقه الذهيب(خيرجاه
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ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  چ :اهلل يقل أمل :رجل فقال :قال

 وأنَت ،فتنة تكوَن ال حتى قاتْلنا قد :سعد فقال ؟(1)چۈ  ۈ  ٴۇ
 :والشاهد منه قوله .(2)(فتنة تكوَن حتى تقاِتلوا أن تريدون وأصحاُبك

فأفاد هذا أن القلب ال بد  (ن قلبه حتى تعلم أقاهلا أم الأفال شققت ع)
والتصديق  ،اإلميان بها واإلقرار مبدلوهلا :وقول القلب معناه ،وأن يقوهلا

 :قال × اهلل رسوَل أنوعن أنس بن مالك رضي اهلل تعاىل عنه  ،مبعناها
 إال إله ال: قال من - النار من أخِرجوا :شعبة وقال - النار من َيْخُرُج)

 ال: قال من النار من أخرجوا، شعرية َيِزن ما اخلري من قلبه يف وكان، اهلل
: قال من النار من أخرجوا، ُبرَّة يزن ما اخلري من قلبه يف وكان، اهلل إال إله
فالقلب هو حمل  .(3) (َذرَّة يزن ما اخلري من قلبه يف وكان، اهلل إال إله ال

فالقلوب بالنسبة لإلميان كاألودية  ،إلميانوالناس يتفاوتون يف هذا ا ،اإلميان
وال حظ يف مسمى اإلميان ملن ليس  ،فالقلب يؤمن ،بالنسبة ملا فيها من املياه

قال رسول  :وعن أبي هريرة رضي اهلل تعاىل عنه قال ،يف قلبه مطلق اإلميان

                                                 

 .39األنفال:  (1)
أسامة بن زيد إىل احلرقات من  ×رواه البخاري يف املغازي، باب بعث النيب أخرجه  (2)

( يف اإلميان، باب حتريم قتل الكافر بعد أن قال: 96) :رقمبومسلم (، 4269رقم: )جهينة، 
 .ال إله إال اهلل

يف التوحيد، باب كالم الرب تعاىل يوم القيامة مع األنبياء وغريهم، جه البخاري أخر (3)
( 193ومسلم رقم )(، 7410رقم: ) چۉ  ۉ  ې  چوباب قول اهلل تعاىل: (، 7510رقم: )

( يف صفة جهنم، باب 2596) :رقم، والرتمذي، باب أدنى أهل اجلنة منزلة فيها يف اإلميان،
 .ا ذكر من خيرج من النار من أهل التوحيدما جاء أن للنار نفسني وم
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 هذا وراِء من لقيَك فمن، هاتني بنعليَّ اذهبيا أبا هريرة، ) ×:اهلل 
فرتب  .(1)(باجلنة فبشِّره، قلُبه بها مستيقنا، اهلل إال إله ال أن شهُدي احلائط

واشرتط مع  ،أن يقول العبد كلمة التوحيد بلسانه :دخول اجلنة بأمرين
فلم يكتف  ،ويقينه مبدلوهلا الذي دلت عليه ،القول يقني القلب مبعناها

هذه  وهو اعتقاده بصحة ،بل ال بد من يقني القلب ،بقول اللسان فقط
وعن أبي هريرة رضي اهلل تعاىل عنه  ،وصدق معناها ومدلوهلا ،الكلمة

أسعد الناس بشفاعيت من قال: ال إله إال اهلل ) ×:قال رسول اهلل  :قال
بل اشرتط مع ذلك إخالص  ،ال ،فلم يكتف بقوهلا، (2) (خالصا من قلبه

فدل  ،وهو سالمته من مناقضات اإلخالص من الشرك بنوعيه ،القلب
واملهم أن األدلة على  ،وإخالصه من إميانه ،لك على أن القلب له إميانذ

وقد انعقد إمجاع  ،ويكفينا ما مضى ،أن اعتقاد القلب من اإلميان كثرية جدا
ونصوصهم  ،أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل على أنه ال إميان ملن مل يتعقد بقلبه

 ملوفق واهلادي.واهلل ا ،رمحهم اهلل تعاىل يف هذا األمر كثرية جدا
 ،فال يكفي العبد أن يؤمن بقلبه فقط ،هي قول اللسان الركيزة الثانية: -

فمن  ،بأن ال يكون أخرس مثال ،وال ينطق بلسانه مع القدرة على النطق
وهذا  ،كان قادرا على النطق بلسانه فإنه ال يكتفي منه بإقرار القلب فقط

ال بد من  :فكلهم يقولون ،باتفاق أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل
فما كان من النطق واجبا يف الشرع فإنه ال بد  ،النطق باللسان يف حق القادر

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
ويف الرقاق، باب (، 99رقم: )يف العلم، باب احلرص على احلديث، أخرجه البخاري  (2)

  .(6570، رقم: )صفة اجلنة والنار



 

 60 
 

ال سيما النطق بالشهادتني اليت ال يكون العبد مسلما إال  ،من النطق به
ڌ  چ: واهلل تعاىل أمرنا بالنطق باإلميان يف كتابه فقال تعاىل ،بالنطق بهما

: وقال تعاىل ،فأمر بهذا القول، (1)چڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ   چ

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ: وقال تعاىل، (2)چڇ  ڇ  ڇ

ڀ       ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  

 ، وأمجع(3)چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   ڤ
أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل على أن العبد ال يدخل يف مسمى اإلسالم إال 

ففي الصحيحني من حديث ابن عمر رضي اهلل تعاىل  ،بالنطق بالشهادتني
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال ) ×:قال رسول اهلل  :عنه قال

كاة، فإذا إله إال اهلل، وأن حممدا رسول اهلل، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الز
فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحسابهم على 

من قال ال إال اهلل وكفر مبا ) ×:ويف الصحيح يقول النيب  .(4) (اهلل تعاىل
فال بد  .(5)(يعبد من دون اهلل حرم ماله ودمه وحسابه على اهلل عز وجل

                                                 

 .64آل عمران:  (1)
 .136البقرة:  (2)
 .84آل عمران:  (3)
 تقدم خترجيه. (4)
( يف اإلميان: باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا: ال إله إال 23) :رقمأخرجه مسلم ب (5)

 اهلل، حممد رسول اهلل.
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في ف ،يت ال يقوم إال بهااإلميان ال ، والنطق بالشهادتني من شعبمن القول
قال رسول اهلل  :الصحيحني من حديث أبي هريرة رضي اهلل تعاىل عنه قال

ـ ويف  اإلميان بضع وسبعون شعبة، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها) ×:
قول ال إله إال اهلل، وأداناها إماطة األذى عن الطريق،  ـ فأعالها :رواية

أن اإلميان  ×ذا احلديث بني النيب ففي ه .(1) (واحلياء شعبة من اإلميان
وقد ذكر مجع من أهل السنة واجلماعة  ،قول باللسان يف النطق بالشهادتني

وأن نطق  ،رمحهم اهلل تعاىل اتفاق أهل السنة على أن اإلميان قول باللسان
 .، واهلل املوفقاللسان ركيزة من ركائز اإلميان ال يقوم إميان عبد إال به

وقد  ،وستأتينا القاعدة فيه بأمر اهلل تعاىل ،العلم باجلوارح :الركيزة الثالثة -
أمجع أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل من أهل السنة واجلماعة على أن العمل 

وحنن نشهد اهلل تعاىل على أننا نقول مبا قال به أهل  ،من أركان اإلميان
واألدلة  ،ن األعمال من اإلميان، ونعتقد االعتقاد اجلازم بأالسنة واجلماعة
ک  ک      گ  چ: قال اهلل تبارك وتعاىل ،من الكتاب والسنة ،على ذلك كثرية

فسمى اهلل تعاىل الصالة  ،واملراد باإلميان هنا أي الصالة، (2)چگ  گ
واحلديث يف سبب نزول  ،فأفاد ذا أن العمل من اإلميان ،وهي عمل ،إميانا

                                                 

اإلميان بضع وستون ) :بلفظ(، 9رقم: ) ،البخاري يف اإلميان: باب أمور اإلميانأخرجه  (1)
( وأبو 35) :ومسلم فيه: باب بيان عدد شعب اإلميان رقم (،شعبة، واحلياء شعبة من اإلميان

(، 2614رقم: )( ، والرتمذي يف اإلميان، 4676) :يف السنة: باب يف رد االرجاء رقمداود 
 .57 :يف املقدمة رقم هابن ماجو(، 5005رقم: ) ،ذكر شعب اإلميان ،والنسائي

 .143البقرة:  (2)
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 عباس بن اهلل عبدث ويف الصحيحني من حدي ،،(1)هذه اآلية يف الصحيح
 عبد َوْفَد إنَّ :فقال ،اجلرِّ نبيذ عن َتسأله امرأٌة أَتْته أنه - عنهما اهلل رضي -

 ؟(-القوُم َمِن أو -؟الوفُد َمِن) :× اهلل رسول فقال ،× النيب أتوا القيس
 :قال (،نداَمى وال، َخزايا غرَي، بالوفد أو، بالقوم َمْرحًبا) :قال ،ربيعُة :قالوا
 احلي هذا وبينك بيننا وإن ،بعيدة شقة من نأتيك إنا ،اهلل رسول يا :وافقال
 بأمٍر فُمْرنا ،احلرام الشهر يف إال نأتَيك أن نستطيع ال وإنا ،مضر كفار من

 ونهاهم ،بأربع فأمرهم :قال ،اجلنة به وندُخُل ،وراءنا َمْن به ُنخرب ،فصٍل
 ؟(اإلمياُن ما تدرون هل) :الق ،وحَدُه باهلل باإلميان أمَرم :قال ،أربع عن

 رسوُل حممًَّدا وأنَّ، اهلل إال إله ال أن شهادُة) :قال ،أعلم ورسوله اهلل :قالوا
 من ُخْمًسا ُتؤّدوا وأن، رمضان وصوُم، الزكاة وإيتاُء، الصالة وإقاُم، اهلل

 مباور: شعبة قال - النَّقريو، واملزفَّت، واحلْنَتم الدَُّباِء عن ونهاهم، (املغنم
فهنا فسر النيب  .(2) (وَراَءكم َمْن به وأخِبروا احفظوه) :وقال - اْلُمَقيَّر :قال

                                                 

مسلم يف (، و40، كتاب اإلميان، باب الصالة من اإلميان، رقم: )البخاريأخرجه  (1)
 (.525) :رقم ،القبلة من القدس إىل الكعبة باب حتويل ،الصالة

وفد عبد القيس على أن حيفظوا  ×العلم: باب حتريض النيب اري يف البخأخرجه  (2)
رقم: ، چوئ  ۇئ  ۇئچ ويف مواقيت الصالة: باب قوله تعاىل: (، 87رقم: )اإلميان، 

اخلمس من ويف اجلهاد: باب أداء (، 1398رقم: ) ويف الزكاة: باب وجوب الزكاة(، 523)
ويف األدب: (، 4368رقم: )ويف املغازي: باب وفد عبد القيس، (، 3095رقم: )الدين، 

وفود  ×ويف خرب الواحد: باب وصاة النيب (، 6176رقم: )باب قول الرجل: مرحبا، 
ڭ  چ ويف التوحيد: باب قول اهلل تعاىل: (، 7266رقم: )العرب أن يبلغوا من وراءهم، 

وأخرجه مسلم يف اإلميان: باب األمر باإلميان باهلل تعاىل،  (،7556رقم: ) ،چڭ  ۇ  ۇ
( ، والرتمذي يف اإلميان: 3692) :، وأبو داود يف األشربة: باب يف األوعية، رقم(17) :رقم
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 ،والصوم ،والزكاة ،والصالة ،نه أعمال الظاهر من الشهادةاإلميان بأ× 
فأفاد هذا  ا،فسماها الشارع إميان ،وهمي أعمال ،وإعطاء اخلمس من املغنم

ديث أبي هريرة رضي اهلل ويف الصحيحني من ح ،أن العمل من اإلميان
 :بضع وسبعون شعبة، فأفضلها اإلميان) ×:قال رسول اهلل  :تعاىل عنه قال

 ×فجعل النيب  .(1)(إماطة األذى عن الطريق :قول ال إله إال اهلل، وأدناها
فأفاد هذا أن العمل من  ،وهي عمل ،إماطة األذى عن الطريق من اإلميان

ال يستقيم اإلميان إال بالقول، وال : )تعاىل قال األوزاعي رمحه اهلل ،اإلميان
يستقيم اإلميان والقول إال بالعمل، وال يستقيم اإلميان والقول والعمل إال 

. فكان من مضى ممن سلف ال يفرقون بني اإلميان (2)بنية موافقة للسنة
والعمل، العمل من اإلميان، واإلميان من العمل، وإمنا اإلميان اسم جامع 

ه األديان امسها، وتصديقه العمل، فمن آمن بلسانه وعرف كما مجع هذ
بقلبه وصدق ذلك بعمله، فذلك العروة الوثقى اليت ال انفصام هلا، ومن 
قال بلسانه ومل يعرف بقلبه ومل يصدق بعمله مل يقبل منه، وكان يف اآلخرة 

 .(3)قاله الاللكائي رمحه اهلل تعاىل يف شرح أصول السنة .(من اخلاسرين

                                                                                                                        

، والنسائي يف اإلميان: باب أداء (1741) :باب ما جاء يف إضافة الفرائض إىل اإلميان، رقم
 .(8/120) :اخلمس

 ه.تقدم خترجي (1)
حلية األولياء وطبقات و(، 1097) :، رقم(2/807) :اإلبانة الكربى البن بطةانظر  (2)

 .231: ـاإلميان البن تيمية ص، و(6/144) :األصفياء
 .(5/956) :شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة (3)
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وحسن اخللق من  .(1)(أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا) ×:ال النيب وق 
ويف  ،فأفاد هذا أن العمل من اإلميان ،من اإلميان ×فجعله النيب  ،لعملا

وقد حكى هذا اإلمجاع ونقله غري واحد من ) :كتاب نواقض اإلميان ما نصه
جيزئ من دون أهل السنة، بألفاظ متقاربة، يدل جمموعها على أن اإلميان ال 

اإلمام الشافعي، حيث قال: )وكان اإلمجاع من  ومن هؤالء:، عمل اجلوارح
الصحابة والتابعني ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: اإلميان قول وعمل 

 . (2)ونية ال جيزئ واحد من الثالثة إال باآلخر(
اإلمام احلميدي، حيث قال: )وأخربت أن قوما يقولون: إن من أقر  :ومنهم

بالصالة والزكاة والصوم واحلج ومل يفعل من ذلك شيئا حتى ميوت، أو 
يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى ميوت، فهو مؤمن ما مل يكن جاحدا، 

 ،كان يقر الفروض واستقبال القبلة إذا علم أن تركه ذلك يف إميانه، إذا
عل وف ×فقلت: هذا الكفر باهلل الصراح، وخالف كتاب اهلل وسنة رسوله 

ہ  ہ     ۀڻ  ڻ   ڻ  ۀچ :املسلمني، قال اهلل عز وجل

من قال هذا فقد )قال حنبل: قال أبو عبداهلل أو مسعته يقول: ، (3)چہ
 .(4) كفر باهلل ورد على اهلل أمره وعلى الرسول ما جاء به(

                                                 

بو ( يف الرضاع، باب ما جاء يف حق املرأة على زوجها، وأ1162) :رقم رواه الرتمذي (1)
 .دليل على زيادة اإلميان ونقصانه( يف السنة، باب ال4682) :داود رقم

 (.هذا حديث حسن صحيح)قال الرتمذي: 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة الكالم موجود يف أصل مل أظفر بكتاب نواقض اإلميان، و (2)

 .(1593) 5/956الاللكائي: 
 .5البينة:  (3)
 (.1027) :، رقم(3/586) :لبكر بن اخلال وأبالسنة رواه يف  (4)
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قوال يوافق  -واحلمد هلل -اإلمام اآلجري، حيث قال: )بل نقول :ومنهم 
وقد  -ء املسلمني الذين ال يستوحش من ذكرهم، الكتاب والسنة وعلما

: إن اإلميان معرفة بالقلب تصديقا يقينا، وقول باللسان، -تقدم ذكرنا هلم
وعمل باجلوارح، ال يكون مؤمنا إال بهذه الثالثة، ال جيزئ بعضها عن 

 .(1) بعض، واحلمد هلل على ذلك(
ذي عليه علماء املسلمني وقال أيضا: )اعلموا رمحنا اهلل تعاىل وإياكم: أن ال 

، وإقرار باللسان، أن اإلميان واجب على مجيع اخللق، وهو تصديق بالقلب
ثم اعلموا أنه ال جتزئ املعرفة بالقلب والتصديق إال أن ، وعمل باجلوارح

يكون معه اإلميان باللسان نطقا، وال جتزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان 
فيه هذه الثالث اخلصال كان حتى يكون عمل باجلوارح، فإذا كملت 

 .(2) دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء املسلمني( ،مؤمنا
وقال أيضا: )اعلموا رمحنا اهلل وإياكم أن الذي عليه علماء املسلمني  

لب، وإقرار اللسان، وعمل واجب على مجيع اخللق: وهو تصديق الق
ن حتى يكون معه للساثم إنه ال جتزئ معرفة بالقلب ونطق با ،اجلوارح

فإذا اكتملت فيه هذه اخلصال الثالثة كان مؤمنا، دل على  ،عمل باجلوارح
وال ينفع القول إذا مل يكن ، كتاب والسنة وقول علماء املسلمنيذلك ال

وإمنا اإلميان مبا فرض اهلل  ،لبالقلب مصدقا مبا ينطق به اللسان مع الق
: هونطق به اللسان، لقول على اجلوارح تصديقا ملا أمر اهلل به القلب،

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ     چ

                                                 

 .(2/686) :الشريعة لآلجري (1)
 .(4/832) :شرح اعتقاد أهل السنة لاللكائي، و(2/611) :الشريعة لآلجري (2)
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 چں  ں
 ،(2)چڱ  ڱ  ڱ   ںچ: وقال تعاىل، (1)

ويف غري موضع من القرآن، ومثله فرض احلج وفرض اجلهاد على البدن 
 ،واألعمال باجلوارح تصديق عن اإلميان بالقلب واللسان، جبميع اجلوارح

والصالة والزكاة والصيام واحلج فمن مل يصدق جبوارحه مثل الطهارة 
واجلهاد وأشباه هذه، ومن رضي لنفسه باملعرفة دون القول والعمل مل يكن 

 ركه للعمل تكذيبا منه إلميانه،ومن مل يعتقد املعرفة والقول كان ت ،مؤمنا
هذا مذهب علماء  ،ا تصديقا منه إلميانه، فاعلم ذلكوكان العمل مبا ذكرن

فمن قال غري هذا فهو مرجئ خبيث، فاحذره على  املسلمني قدميا وحديثا،
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  چ :والدليل عليه قوله تعاىل، دينك

 .(4)،(3)چہ  ہ   ہ  ۀڻ  ڻ   ڻ  ۀ

فإن األمة جممعة أن العبد لو  وأيضا)أبو طالب املكي، حيث قال:  :ومنهم 
السالم من آمن جبميع ما ذكرناه من عقود القلب يف حديث جربيل عليه 

وصف اإلميان، ومل يعمل مبا ذكرناه من وصف اإلسالم بأعمال اجلوارح، 
ال يسمى مؤمنا، وأنه إن عمل جبميع ما وصف به اإلسالم ثم مل يعتقد ما 

                                                 

 .77احلج:  (1)
 .43البقرة:  (2)
 .5البينة:  (3)
 .422: ـص الشريعةلآلجري، مطبوع مع  األربعني حديثا (4)
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أن األمة ال جتتمع  ×وقد أخرب  ،ه من اإلميان، أنه ال يكون مسلماوصف
 . (1) على ضاللة(

قال: )باب بيان اإلميان وفرضه  اإلمام ابن بطة العكربي، حيث :ومنهم
وأنه: تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل باجلوارح واحلركات، ال يكون 
العبد مؤمنا إال بهذه الثالث. قال الشيخ: اعلموا رمحكم اهلل أن اهلل جل 

 ،والتصديق له ،ثناؤه وتقدست أمساؤه فرض على القلب املعرفة به
 ،لسنة، وعلى األلسن النطق بذلكولكتبه وبكل ما جاءت به ا ،ولرسله

واإلقرار به قوال، وعلى األبدان واجلوارح العمل بكل ما أمر به وفرضه 
وال يكون العبد ، جتزئ واحدة من هذه إال بصاحبتها من األعمال، ال

را بلسانه، عامال مؤمنا إال بأن جيمعها كلها حتى يكون مؤمنا بقلبه، مق
مع ذلك مؤمنا حتى يكون موافقا للسنة  ثم ال يكون أيضا، جمتهدا جبوارحه

، ب والعلم يف مجيع أقواله وأعمالهيف كل ما يقوله ويعمله، متبعا للكتا
وبكل ما شرحته لكم نزل به القرآن ومضت به السنة، وأمجع عليه علماء 

 . (2) األمة(
وتأمل قوله: )ال جتزئ واحدة من هذه إال بصاحبتها( فإنه موافق ملا حكاه 

 .كما سبق شافعي:ال
شيخ اإلسالم ابن تيمية، حيث قال يف معرض االستدالل على  :ومنهم

تكفري تارك الصالة، واملناقشة ألدلة املخالفني: )وأيضا فإن اإلميان عند أهل 

                                                 

ألبي طالب  وصف طريق املريد إىل مقام التوحيدقوت القلوب يف معاملة احملبوب و (1)
 .(2/219) املكي:

 .(2/761) :اإلبانة الكربى البن بطة (2)
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السنة واجلماعة قول وعمل، كما دل عليه الكتاب والسنة و أمجع عليه 
ول، والعمل السلف، وعلى ما هو مقرر يف موضعه، فالقول تصديق الرس

والقول ، د عن العمل بالكلية مل يكن مؤمناتصديق القول، فإذا خال العب
لشهادتان، فكذلك العمل هو الذي يصري به مؤمنا قول خمصوص، وهو ا

وأيضا فإن حقيقة الدين هو الطاعة واالنقياد، وذلك إمنا يتم  ،الصالة
 دينا، و من ال بالفعل، ال بالقول فقط، فمن مل يفعل هلل شيئا فما دان هلل

 .(1) دين له فهو كافر(
اإلمام اجملدد حممد بن عبد الوهاب، حيث قال: )ال خالف بني  :ومنهم 

واللسان الذي  ،د أن يكون بالقلب، الذي هو العلماألمة أن التوحيد: الب
هو القول، والعمل الذي هو تنفيذ األوامر والنواهي، فإن أخل بشيء من 

، فهو كافر فإن أقر بالتوحيد، ومل يعمل به، اسلمهذا، مل يكن الرجل م
يعتقده باطنًا،  وإن عمل بالتوحيد ظاهرًا، وهو ال ،معاند، كفرعون وإبليس

 . (2) ، أشر من الكافر واهلل أعلم(فهو منافق خالص
اعلم رمحك اهلل أن دين اهلل يكون على القلب باالعتقاد )وقال أيضا: 

بالنطق وترك النطق بالكفر،  وباحلب وبالبغض، ويكون على اللسان
ويكون على اجلوارح بفعل أركان اإلسالم، وترك األفعال اليت تكفر، فإذا 

 .(3) (اختل واحدة من هذه الثالث كفر وارتد

                                                 

 .86: ـصشرح عمدة الفقه البن تيمية  (1)
 .37: ـص حملمد عبد الوهاب اجلواهر املضية (2)
 علوي بن عبد القادرمل أقف على كتاب الشيخ الذي فيه هذا الكالم، وقد عزاه له  (3)

 .(1/88) :التوسط واالقتصاديف كتابه: السَّقَّاف 
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وقال يف آخر )كشف الشبهات(: )ولنختم الكالم إن شاء اهلل مبسألة  
ولكثرة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد هلا الكالم لعظم شأنها، 

الغلط فيها، فنقول: ال خالف أن التوحيد البد أن يكون بالقلب واللسان 
فإن عرف التوحيد  ،ل شيء من هذا مل يكن الرجل مسلماوالعمل، فإن اخت

وهذا يغلط فيه  ،ر معاند كفرعون وإبليس وأمثاهلماومل يعمل به فهو كاف
نه احلق، كثري من الناس، يقولون: هذا حق، وحنن نفهم هذا، ونشهد أ

ولكننا ال نقدر أن نفعله، وال جيوز عند أهل بلدنا إال من وافقهم، أو غري 
ذلك من األعذار، ومل يدر املسكني أن غالب أئمة الكفر يعرفون احلق، ومل 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ : يرتكوه إال لشيء من األعذار، كما قال تعاىل

ٻ  ٻ   پ  چ وغري ذلك من اآليات، كقوله: ، (1)چڇ

فإن عمل بالتوحيد عماًل ظاهرًا، وهو ال يفهمه وال يعتقده  ،(2)چپ
ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  چ: بقلبه، فهو منافق، وهو شر من الكافر اخلالص

 چڭ  ۇ  ۇ
وهذه املسألة مسألة طويلة تبني لك إذا تأملتها يف ، (3)

ألسنة الناس، ترى من يعرف احلق ويرتك العمل به، خلوف نقص دنياه أو 
ترى من يعمل به ظاهرًا ال باطنًا، فإذا سألته عما يعتقده جاهه أو مداراة، و

 انتهى كالمه. .(4)بقلبه فإذا هو ال يعرفه(

                                                 

 .9التوبة:  (1)
 .146البقرة:  (2)
 .145النساء:  (3)
 .54: ـكشف الشبهات ص (4)
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وفيما نقلناه عن الكتاب املذكور  ،وكالم أهل العلم يف هذه املسألة طويل 
ن اهلل ، فالذي نديفبه تعلم أن اإلميان مبين على هذه األركان الثالثة ،كفاية

وقول اللسان والعمل باجلوارح  ،ن مبين على اعتقاد اجلنانتعاىل به أن اإلميا
 واهلل أعلم وهو املوفق اهلادي. ،واألركان

 القاعدة التاسعة والثمانون  

 (ن مسمى اإلميان وحقيقته فهو مرجئكل من أخرج العمل أو القول ع)

فال بد  ،أقول: ملا تقرر لك وفقك اهلل تعاىل أن اإلميان اعتقاد وقول وعمل
 ،تعلم وفقك اهلل لكل خري أن هناك من أهل البدع من يسمون باملرجئة وأن

وألنهم أخروا العمل عن  ،ومسوا مرجئة ألنهم غلبوا جانب الرجاء
كل طائفة منهم أخرجوا ركنا من أركان  ،وهم طوائف متعددة ،اإلميان

فأخس وأقبح مذاهب املرجئة على اإلطالق هو مذهب  ،اإلميان املتقدمة
ومبنى مذهبهم على أن  ،أتباع اجلهم بن صفوان الرتمذي اهلالكاجلهمية 

فمن عرف اهلل تعاىل مطلق املعرفة فهو  ،اإلميان هو مطلق معرفة اهلل تعاىل
وهذا املذهب قد بلغ مبلغا كبريا يف الضالل والبعد  ،مؤمن كامل اإلميان

تبع حتى ولو مل ي ،فاجلهمية يشرتطون يف اإلميان املعرفة فقط ،عن احلق
باهلل عليك ومن الذي ليست عنده مطلق  :وأنا أقول ،املعرفة بالعمل

وناداه  ،وأقسم به ،بل إن إبليس كان يعرف اهلل تعاىل ؟املعرفة باهلل تعاىل
كما  ،وفرعون كان يعرف اهلل يف الباطن ،(1)چڌ  ڌ  ڎ      ڎچ: بقوله

بل إن عامة الكفار  ،(2)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ: قال تعاىل
                                                 

 .39احلجر:  (1)
 .14النمل:  (2)
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مؤمنون  ،فكل هؤالء على مذهب جهم ،ون بتوحيد الربوبية يف اجلملةيقر
الكفر عندنا  :قالوا ؟وما الكفر عندكم :فإن قلنا للجهمية ،كاملوا اإلميان

وقد  ،فمن ال يعرف اهلل تعاىل مطلق املعرفة فإنه كافر ،هو اجلهل باهلل تعاىل
بل إننا  ،الكفر وبني كثري منهم بأن هذا املذهب من ،رد عليهم أهل العلم

ألنكم ال تصفون اهلل  ،إنكم أيها اجلهمية من أجهل الناس باهلل تعاىل :نقول
 ،فال تسمونه وال تصفونه بشيء ،تعاىل إال بالوجود احملض بشرط اإلطالق

فحقيقة قول اجلهمية هو إنكار وجود  ،فاهلل على مذهبكم هو العدم احملض
 ،ونشهد اهلل تعاىل أنه قول باطل ،القولفنعوذ باهلل تعاىل من هذا  ،اهلل تعاىل

 .بل هو يف حقيقته كفر
فإنهم قالوا إن اإلميان  ،وأما الفرقة الثانية من فرق املرجئة فهم األشاعرة 

وال هما  ،فالقول والعمل ليسا من اإلميان ،هو جمرد التصديق بالقلب فقط
لكثرية ألنه خمالف لألدلة ا ،وهذا قول باطل ،داخالن يف حقيقته وحده

 ،وقد ذكرنا األدلة واإلمجاع يف القاعدة اليت قبل هذه ،وإلمجاع أهل العلم
هو أن اجلهمية يشرتطون مطلق  ،والفرق بني مذهب األشاعرة واجلهمية
وأما األشاعرة فإنهم يشرتطون  ،املعرفة وإن مل يصاحبها العمل واالتباع

 .وما قال به األشاعرة قال به املاتريدية ،التصديق
أما الطائفة الثالثة فهم فرقة الكرامية، وهم أتباع حممد بن كرام و 

فيلزم على قوهلم أن املنافقني  ،قول باللسان فقط فهو عندهم ،السجستاني
 ،ألنهم نطقوا بألسنتهم ولكنهم كفروا بقلوبهم ،من أهل اإلميان الكامل

دلة يف ويرد عليهم مبا ذكرنها من األ ،فحققوا شرط اإلميان عند ابن كرام
 .القاعدة السابقة
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 قول اإلميان إنَّ: قالوا ،وأما الطائفة الرابعة فهي من يسمون مبرجئة الفقهاء 
فاإلميان عندهم  وأصحابه، حنيفة أبي قول وهو ،باجلنان وتصديق ،باللسان

 ويف التصديق يف الناس وجيعلوَن باجلنان، وتصديق باللسان إقراٌرعبارة عن 
 شيٌء عندهم التصديق أصلها اليت القلوب فأعمال ،اواحد القلوب أعمال
 ال كان وإن اإلميان حقيقة من يعين عندهم اإلميان من ليس والعمل واحد،

فأنت ترى وفقك اهلل تعاىل لكل خري أن هذه  اإلميان، حتقيق يف منه بد
فمنهم من حصر  ،الطوائف اتفقت على إخراج العمل عن مسمى اإلميان

 .قط كاجلهميةاإلميان يف املفرعة ف
 .وهم األشاعرة ومن وافقهم ،ومنهم من حصره يف تصديق القلب فقط 

 .كما هو قول الكرامية ،ومنهم من حصره يف قول اللسان فقط
فكلهم متفقون على إخراج العمل  ،إنه قول واعتقاد فقط :ومنهم من قال 

وكلهم من املرجئة عند عامة السلف  ،عن حقيقة اإلميان ومسمى اإلميان
فبان بذلك أن كل من أخرج العمل عن اإلميان فإنه من  ،رمحهم اهلل تعاىل

وهذا مما يعرف به  ،فعالمة املرجئة هو إخراج العمل عن اإلميان ،املرجئة
 ،فإذا رأيت الرجل يقرر أنه ال تعلق لإلميان بالعمل ،السين من البدعي

ل فإنه من وكذلك القو ،وكل هذه املذاهب باطلة ،فاعلم أنه من اجلهمية
 .أخرجه عن مسمى اإلميان فهو من املرجئة

بالطبع ال بد وأن يكون للمرجئة يف إخراج العمل عن دائرة  :فإن قلت
فما الدليل الذي استدلوا على  ،اإلميان بعض الشبه اليت يسمونها أدلة

  ؟إخراج العمل عن اإلميان
 :كما يلي وهي ،نعم هلم مجل من الشبه اليت أوردها على األدلة: فأقول
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إننا جند اهلل تعاىل يف القرآن أن اهلل تعاىل قد عطف العمل على  :فمما قالوا
ک  گ  گ  گ  چ : كقوله تعاىل ،اإلميان يف آيات كثرية

واملتقرر يف قواعد العربية أن  ،وما يف معناها من اآليات، (1)چگ
 اإلميان دليل على أن العملفعطف العمل على  ،العطف يقتضي املغايرة

 .كذاك قالوا ،اإلميان وأنه غريه ليس هو
بأن  :وأجاب أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل على هذا الكالم بقوهلم 

بل هو من باب عطف اجلزء  ،عطف العمل على اإلميان ال يقتضي املغايرة
ٱ  چ: كما قال تعاىل ،ومن باب عطف اخلاص على العام ،على الكل

وهي  ،لوسطى هي العصروالصالة ا ،(2)چٻ  ٻ  ٻ  ٻ
ولكن اهلل تعاىل خصها باحملافظة  ،داخلة يف األمر باحملافظة على الصلوات

ڱ  ں  ں  ڻ  چ: وكما يف قوله تعاىل ،اخلاصة من باب االهتمام بها

 :فقوله ،(3)چڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ
فلم يقتض العطف  ،وهما منهم ،معطوف على املالئكة چڻ   ۀچ

من باب عطف اخلاص على العام من باب االهتمام  بل هذا ،املغايرة
والروح هو  ،(4)چٿ  ٿ  ٹ   ٹچ: وكما يف قوله تعاىل ،واملزية

                                                 

 .277البقرة:  (1)
 .238البقرة:  (2)
 .98البقرة:  (3)
 .4القدر:  (4)
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وهذا من باب عطف العام على  ،وهو من املالئكة ،جربيل عليه السالم
 .اخلاص

 ؟إن العطف يقتضي املغايرة :وما معنى قول أهل اللغة :فإن قلت 
:  تعاىل يطلقها أهل اللغة ويريدون بها أمرينإن املغايرة وفقك اهلل :فأقول

واشرتيت  ،دخل زيد :فلو قلت لك ،ومطلق املغايرة ة،املغايرة املطلق
فال  ،فإن عطف الشراء على الدخول هنا يقتضي املغايرة املطلقة ،السيارة

فهنا ال يقتضي  ،رأيت طالب املعهد وخالدا :ولو قلت ،عالقة بينهما البتة
أي بعض املغايرة بني املعطوف  ،بل هناك مطلق املغايرة ،قةاملغايرة املطل

رأيت طالب  :ن خالدا من مجلة ما يدخل يف قولي، فإواملعطوف عليه
وإال فهو  ،ولكنين خصصته بالرؤية من باب االهتمام والتمييز فقط ،املعهد

بل مطلق  ،ولكن ليست املغايرة املطلقة ،فهنا فيه مغايرة ،داخل يف العموم
فاملغايرة بني املعطوف واملعطوف عليه ال يلزم منها أن تفهم على  ،ايرةاملغ

 :لو تغايرا يف وجه واحد صدق قولنا ،ال ،أنها املغايرة التامة الكاملة املطلقة
 ،هذا عام (1)چک  گ  گ چ : فقوله تعاىل ،العطف يقتضي املغايرة

 فاملعطوف ،فهنا فيه تغاير بينهما ،هذا خاص چگ  گچ : وقوله
 .واملعطوف خاص ،عليه عام

فإذا صار بينهما  ،واملعطوف جزء ،إن املعطوف عليه كل :وكذلك نقول 
وهذا من مطلق  ،والثاني خاص جزئي ،فاألول عام كلي ،تغاير من وجهني

فاخلطأ عند املرجئة أنهم من عطف العمل على اإلميان أنه يفيد  ،املغايرة
بل املغايرة  ،وهذا فهم باطل ،ميانفأخرجوا العمل عن اإل ،املغايرة املطلقة

                                                 

 .277البقرة:  (1)
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وتارة تكون  ،بني املعطوف واملعطوف عليه تارة تكون هي املغايرة املطلقة
فال حجة للمرجئة أبدا يف إخراج العمل عن اإلميان بأنه  ،هي مطلق املغايرة

 واهلل املوفق. ،وهذا واضح ،عطف عليه
إن  :هم قالواومن حججهم كذلك على إخراج العمل عن مسمى اإلميان أن

 ،اإلميان يف اللغة هو التصديق وهو باق على معناه اللغوي مل ينقل إىل غريه
ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ: واستدلوا على ذلك بقوله تعاىل

 ،فالعمل ال يدخل يف مسمى اإلميان باعتبار الداللة اللغوية، (1)چچ
جة وهي يف احلقيقة ح ،ل هذه احلجة كثريا يف كتبهمووقد دندنوا ح

والكالم  ،وله حقيقة شرعية ،وذلك ألن اإلميان له حقيقة لغوية ،داحضة
وإمنا اخلالف بيننا وبينهم يف  ،واخلالف بيننا وبينهم ليس يف حقيقته اللغوية

فإن سلمنا أن اإلميان يف اللغة مطلق التصديق بدون  ،احلقيقة الشرعية
فما  ،عناه الشرعيوإمنا يف م ،فإن  اخلالف ليس يف معناه اللغوي ،العمل

فهم خيرجون العمل عن حقيقة  ،هذا هو حمط اخلالف ؟معنى اإلميان شرعا
 ،إن العمل داخل يف مسمى اإلميان الشرعي :وحنن نقول ،اإلميان الشرعية

وأنت خبري بان األلفاظ هلا حقيقة  ،فال يقوم اسم اإلميان شرعا إال بالعمل
ية هي محل اللفظ على استعماله واحلقيقة اللغو ،وهلا حقيقة شرعية ،لغوية

فإن  ،واحلقيقة الشرعي هي محل اللفظ على استعماله الشرعي ،اللغوي
كان املتكلم هو الشارع فالواجب علينا أن حنمل كالمه على احلقيقة 

والشارع ال يستعمل لفظ اإلميان  ،اليت جرى عرفه باستعماله فيها ،الشرعية
واملتقرر يف  ،ال جمرد التصديق ،إال وهو يريد اإلميان املتضمن للعمل

                                                 

 .17يوسف:  (1)
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القواعد أن احلقيقة الشرعية يف لفظ الشارع وخطاب الشارع مقدمة على 
ثم ال خيفاك أيها األخ املوفق أننا إمنا حنتاج حلمل اللفظ  ،احلقيقة اللغوية

ولفظ اإلميان قد  ،الشرعي على احلقيقة اللغوية إن كان مل يرد له يف الشرع
واتفق على  ،يف صحيح سنته ×وبينه لنا نبيه  ، يف كتابهبينه لنا اهلل تعاىل

فنحن ال حنتاج مطلقا إىل محل لفظ  ،معناه الصحابة والسلف الصاحل
 ،ألن له حقيقة شرعية بينة وال إمجال فيها ،اإلميان على احلقيقة اللغوية

واملتقرر أنه جيب محل األلفاظ الشرعية على احلد الشرعي واحلقيقة 
مما ينبغي أن يعلم أن أن ) :د بني أبو العباس رمحه اهلل تعاىلوق ،الشرعية

األلفاظ املوجودة يف القرآن واحلديث إذا عرف تفسريها وما أريد بها من 
 ،مل حيتج يف ذلك إىل االستدالل بأقوال أهل اللغة وال غريهم ×جهة النيب 

 :وهلذا قال الفقهاء األمساء ثالثة أنواع
 .كالصالة والزكاةنوع يعرف حده بالشرع  -
 .ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر -
ولفظ املعروف يف قوله:  ،ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض -

فاسم الصالة والزكاة والصيام  ،وحنو ذلك، (1)چۉ  ۉچ
ما يراد بها يف كالم اهلل ورسوله  ×واحلج وحنو ذلك قد بني الرسول 

اد أحد أن يفسرها بغري ما بينه النيب وكذلك لفظ اخلمر وغريها... فلو أر
قد بني املراد باسم اإلميان واإلسالم  ×ومعلوم أن النيب  ،مل يقبل منه × 

والنفاق والكفر بيانا ال حيتاج معه إىل االستدالل على ذلك باالشتقاق 
فلهذا جيب الرجوع يف مسميات هذه  ،وشواهد استعمال العرب وحنو ذلك

                                                 

 .19: النساء (1)
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بل معاني هذه األمساء  ،ورسوله فإنه شاف كافاألمساء إىل بيان اهلل 
بل كل من تأمل ما تقوله  ،معلومة من حيث اجلملة للخاصة والعامة

 ،اخلوارج واملرجئة يف معنى اإلميان علم باالضطرار أنه خمالف للرسول
  .(1) (ويعلم باالضطرار أن طاعة اهلل ورسوله من مقام اإلميان

القول بالرتادف بني اإلميان  كذلك أن وبني أبو العباس رمحه اهلل تعاىل
أنه يقال للمخرب إذا صدق صدقه وال يقال  :والتصديق غري صحيح بدليل

: وقال ،(2)چڌ  ڎ     ڎچ: بل يقال آمن له كما قال تعاىل ،آمنه وال آمن به
ففرق بني املعدى بالباء  ،(3)چڇ  ڇ  ڇ  ڍ        ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎچ

والثاني للمخرب وال يرد كونه  ،قال للمخرب بهفاألول ي ،واملعدى بالالم
ألن دخول الالم لتقوية العامل كما إذا  ،ما أنت مبصدق لنا :جيوز أن يقال
أو مصدرا على ما عرف يف  ،أو كان العامل اسم فاعل ،تقدم املعمول

أو  ،كما أن الفرق بينهما ثابت يف املعنى فإن كل خمرب عن مشاهدة ،موضعه
السماء  :فمن قال ،كذبت :كما يقال له ،صدقت :اللغةغيب يقال له يف 

وأما لفظ اإلميان فال يستعمل إال يف اخلرب عن  ،صدقت :قيل له ،فوقنا
فإن  ،آمنا له :وال يقال ،صدقناه :طلعت الشمس :فيقال ملن قال ،الغائب

فاألمر الغائب  ،أصل معنى األمن واالئتمان إمنا يكون يف اخلرب عن الغائب
وعلى فرض صحة القول بالرتادف بني اإلميان  ،يؤمتن عليه املخربهو الذي 

                                                 

 .74: ـاملنتخب من كتب شيخ اإلسالم ص (1)
 .26العنكبوت:  (2)
 .83يونس:  (3)
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أو بالقلب  ،والتصديق فإن القول بأن التصديق ال يكون إال بالقلب
  واللسان عنه جوابان:

بل األفعال تسمى تصديقا كما ثبت يف الصحيح عن النيب  ،املنع :أحدهما
 ،زني وزناها االستماعواألذن ت ،العينان تزنيان وزناهما النظر) :أنه قال ×

والقلب يتمنى  ،والرجل تزني وزناها املشي ،واليد تزني وزناها البطش
وكذلك قال أهل اللغة  .(1) (والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ،ذلك ويشتهي

 وطوائف من السلف واخللف. 
والصديق مثال الفسيق الدائم التصديق ويكون الذي  :قال اجلوهري

 . (2)يصدق قوله بالعمل
ال احلسن البصري: ليس اإلميان بالتحلي وال بالتمين ولكنه ما وقر يف وق

 .(3)القلوب وصدقته األعمال
الثاني: أنه إذا كان أصله التصديق فهو تصديق خمصوص كما أن الصالة  

دعاء خمصوص واحلج قصد خمصوص والصيام إمساك خمصوص وهذا 
إلطالق فإن انتفاء التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة يف مسماه عند ا

هل اإلميان دال على  ،ويبقى النزاع لفظيا ،الالزم يقتضي انتفاء امللزوم
كله  .وهذا الكالم يف الرد على هذه الشبهة ؟العمل بالتضمن أو اللزوم

                                                 

 :، رقمچچ  چ  چ   ڇ   ڇ  ڇ   ڇچالبخاري يف القدر، باب أخرجه  (1)
 .(2657) :(، ومسلم يف القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغريه، رقم6612)
 .(4/1506)للجوهري: الصحاح  (2)
شرح أصول اعتقاد أهل السنة (، و1093) :، رقم(2/805) :نة الكربى البن بطةاإلبا (3)

 (.65) :، رقم(1/158) :شعب اإلميان(، و1561) :، رقم(4/921) :واجلماعة
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واهلل  .(1)مستفاد من كالم أبي العباس رمحه اهلل تعاىل ببعض التصرف
  .املوفق

ن الكفر ضد إ :عمل عن اإلميان قوهلمومما احتجوا به كذلك على إخراج ال
فكذا ما  ،والكفر هو التكذيب واجلحود وهما يكونان بالقلب ،اإلميان

 .يضادهما
إن لفظ اإلميان يف ) :وقد أجاب عن هذا أبو العباس رمحه اهلل تعاىل بقوله 

فإنه من املعلوم يف اللغة أن كل  ،اللغة مل يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق
وال يقال لكل خمرب  ،ويقال صدقناه أو كذبناه ،دقت أو كذبتخمرب يقال ص

بل املعروف يف  ،وال يقال أنت مؤمن له أو مكذب له ،آمنا له أو كذبنا له
والكفر ال خيتص  ،يقال هو مؤمن أو كافر ،مقابلة اإلميان لفظ الكفر

بل لو قال أنا أعلم أنك صادق لكن ال أتبعك بل أعاديك  ،بالتكذيب
فلو كان الكفر املقابل لإلميان ليس  ،خالفك لكان كفره أعظموأبغضك وأ

بل إذا كان  ،هو التكذيب فقط علم أن اإلميان ليس هو التصديق فقط
فال بد أن  ،الكفر يكون تكذيبا ويكون خمالفة ومعاداة وامتناعا بال تكذيب

ال يكفي جمرد  ،يكون اإلميان تصديقا مع موافقة ومواالة وانقياد
فيجب أن يكون كل مؤمن مسلما منقادا لألمر وهذا هو  .التصديق...

وبهذا تعلم وفقك اهلل تعاىل لكل صحة ما قررناه من هذه  .(2)(العمل
فكل من تراه خيرج العمل عن مسمى اإلميان الشرعي فاعلم أنه  ،القاعدة

 .، واهلل أعلممن املرجئة

                                                 

 .64: ـاملنتخب من كتب شيخ اإلسالم صو ،(7/293) :جمموع الفتاوى (1)
 .64: ـاملنتخب من كتب شيخ اإلسالم ص، و(7/292) :جمموع الفتاوى (2)
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 القاعدة املوفية للتسعني

 ان ال آحاد األعمال إال بدليل(جنس األعمال هي الركن يف اإلمي)

وجود أصل األعمال وحقيقة ، وقولنا: جنس األعمال، أي نعم :أقول
ة، ، وقولنا: ال آحاده، أي بالنظر إىل كل عمل مبفرده كالصالاألعمال

، وأفراد ، فهذه هي آحاد األعمالوالزكاة، واحلج، والعمرة وغريها
حتى يتضح لك ما نريد ، إذا عملت هذا فأنا أضرب لك مثالني األعمال

: ما رأيك كافر جاءنا وقال: م نعود لشرح القاعدة إمجاال، فأقولث ،إثباته
نا ال جرم أننا حنكم له أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل، فإن

لك مل يفعل شيئا من الشرائع ، ولكن هذا الرجل بعد ذمباشرة بأنه مسلم
، ومل، ومل، ومل، فليس عنده وال ومل حيج ،ومل يصم ،ومل يزك ،، فلم يصلأبدا

، ليس عنده شيء ، فهذا نصفه بأنه قد ترك جنس األعمالشيء من العمل
ثم بعد النطق بكلمة  ،، بينما جاءنا رجل آخر وأسلممن األعمال مطلقا

وقصر ثيابه،  ،وأطلق حليته ،واعتمر ،وحج ،وزكى ،وصام ،اإلسالم صلى
ة، ولكنه مل عاىل مبختلف األعمال املشروع توكان حريصا على التعبد هلل

إنه  يتب من الزنا والسرقة اليت كان يفعلها قبل توبته، فهذا الرجل ال نقول:
إن خالف يف آحاد العمل،  ، وإمنا نقول يف حقه:ترك جنس األعمال، ال

، والثاني عنده خمالفة فقط يف آحاد فاألول ليس عنده جنس األعمال
اعلم رمحك اهلل تعاىل أن أهل السنة واجلماعة العمل، إذا علمت هذا ف

، إمنا يعنون ى أن العمل ركن من أركان اإلميانرمحهم اهلل تعاىل إذا نصوا عل
فمن ترك جنس األعمال فهو  ،، ال آحادها وأفرادهابه جنس األعمال

، ولكن املخالفة عنده هي تفويت الكافر، وأما من كان عنده جنس األعمال
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، أو فعل بعض احملظورات فقط، فهنا ال يكفر هذا الرجل، بعض املأمورات
أو  ،، فالوقوع يف بعض احملظوراتإمنا يكون من مجلة أصحاب الكبائرو

، ما دام عنده أعمال ترك بعض املأمورات ال توجب للعبد اخلروج من امللة
والواجب عقوبته، ولكن البحث  ،، نعم هو آثم بهذا التفويتشرعية أخرى
 لعمل؟ امن خالف بعض هنا هل يكفر 

 ؟ ومن الذي يكفر إذن ن قلت:ال، ال يكفر، فإ واجلواب:
فأقول: الذي يكفر هو من ترك جنس األعمال، كما مثلت لك يف أول 

 يفوأما املخالفة  ،القاعدة، فاملخالفة يف جنس العلم هي املخرجة عن امللة
ننا قلنا يف ال خترج املوحد من امللة، ولك ابعض العمل وآحاد العمل فإنه

ن املخالفة يف عني أنه إن قام الدليل بأ )إال بدليل( يعين: :خمالفة آحاد العمل
، كما ول مبقتضى الدليلهذا العمل توجب اخلروج من امللة بالكلية فإننا نق
الرتك املطلق فإنه خيرج  ـ ورد الدليل بأن تارك الصالة ـ وهي عمل واحد

ا العلة عنده ، وإمنت يف جنس العملاملخالفة عنده ليس، مع أن من امللة
ف يف هذا ، ولكن الدليل قام على أن من خالحصلت يف آحاد العمل

ويف  ،(1)(بني الرجل والكفر ترك الصالة) :، حلديثالعمل املعني فإنه يكفر

                                                 

( يف اإلميان، باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك 82) :رقمبمسلم أخرجه  (1)
( 2622) :( يف السنة، باب يف رد اإلرجاء، والرتمذي رقم4678) :الصالة، وأبو داود رقم

 يف اإلميان، باب ما جاء يف ترك الصالة.
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، واألدلة (1)(كفر دالعهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فق) :احلديث
 معروفة.

العمل الذي جيعله أهل  فأقول: أخرى ألهمية املوضوع: مرةالكالم وأعيد  
مل فإنها ، وأما املخالفة يف آحاد العنة ركنا يف اإلميان هو جنس العملالس

، فصار اإلميان عند أهل السنة واجلماعة رمحهم ال توجب كفرا إال بدليل
، وعلى جنس العمل، ثم وقول اللسان ،اهلل تعاىل مبين على اعتقاد اجلنان

: دية من اخلوارج واملعتزلة يقولون: إننا جند وفقك اهلل تعاىل أن الوعيلأقو
وعيدية يرون ، سبحان اهلل، فالمبين على االعتقاد والقول والعملإن اإلميان 

إلميان، ومع ذلك أهل السنة يرون أن العمل من او، أن العمل من اإلميان
، مع ل خمالف للحقيدية يف اإلميان باط، ومذهب الوعفمذهبنا حنن هو احلق

فما العلة اليت أوجبت هلم ، إن العمل من اإلميان أن كل واحد منا يقول:
 ؟الضالل

واجلواب: العلة يف ذلك هو أن الوعيدية يرون أن آحاد العمل ركن يف  
اإلميان، فمن وقع يف كبرية واحدة فإنهم خيرجونه عن مسمى اإلميان، ألن 

ان، وأما أهل السنة فالذي خيرج آحاد العمل عندهم شرط يف صحة اإلمي
ال ترك عمل واحد، فرتك العمل  ،العبد من الدين هو ترك جنس األعمال

قدره فقط، وأما أن خيرج العبد من امللة برتك الواحد عندنا ينقص اإلميان ب

                                                 

ك الصالة، والنسائي يف ( يف اإلميان، باب ما جاء يف تر2623) :الرتمذي رقمرواه  (1)
 :، رقم(38/20) :وأمحد يف املسند(، 463رقم: )الصالة، باب احلكم يف تارك الصالة، 

(22937.) 
 قال األلباني يف تعليقه على النسائي: )صحيح(.
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، عمل واحد فهذا ليس من مذهبنا، إال ما دل عليه الدليل كما ذكرته لك
ن من يرى ومذهب الوعيدية يف اإلميان، فإذهبنا بني م وهذا هو الفرقاُن

أنهم يرون أن العمل من اإلميان فإنه قد يغرت بقوهلم ويرى أنهم على احلق، 
هو بينما لو حمصت وعرفت األمر على حقيقته لوجدت أن العمل الذي 

لف يف آحاد العمل فهو كافر ، فمن خاركن يف اإلميان هو آحاد العمل
 تعاىل يف قاعدة مرتكب بهم إن شاء اهلل، كما سيأتي حترير مذهعندهم
ن يرتك جنس ، وأما أهل السنة واجلماعة فالذي يكفر عندهم هو مالكبرية

ا نهائيا مع القدرة على العمل، ولكنه ، ال يعمل شيئالعمل مع القدرة عليه
ألنه ترك ركنا  ،لرتك املطلق ، فهذا هو الذي يكفر، أي ايرتك العمل كله

مل فليست ، وأما املخالفة يف آحاد العوهو جنس العملمن أركان اإلميان، 
عله أو فن قام الدليل على أن هذا العمل بعينه من عندنا موجبة للكفر إال إ

ن قام الدليل اخلاص على الكفر برتك هذا العمل اخلاص ، فإمن تركه يكفر
ولو كان املرتوك من العمل واحدا، وذلك  فإننا حنكم مبا حكم به الدليل

 والكالم إن شاء اهلل تعاىل واضح. ،الدليل لقيام
بقي أن نقول: ال بد وأن تعلم وفقك اهلل تعاىل أن كالمنا السابق إمنا هو و 

العمل وهو  ، وأما من تركلعمل، وهو قادر على العملفيمن ترك جنس ا
، وألن املتقرر شرعا معذور فإنه غري مؤاخذ، ألن الواجبات تسقط بالعجز

منوطة بالقدرة على العلم والعمل، كمن نطق  عيةأن التكاليف الشر
، ولكن بالشهادتني، ثم مات بعدها مباشرة مثال، فهذا ترك جنس العمل

معذور بهذا الرتك، للعدم التمكن من العمل لسبق املوت، ولعلي إن شاء 
عرفت كيف أوصل لك هذه املعلومة املهمة اخلطرية، واليت تعترب من 
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، واهلل املوفق ية ومذهب أهل السنة واجلماعةالفرقان بني مذهب الوعيد
 .واهلادي

 القاعدة الواحدة والتسعون  

 )األعمال الواجبة عرط يف كمال اإلميان الواجب 

 واألعمال املندوبة عرط يف كماله املستحب(

وثبتينا على  ،ووفقك لكل خري وهدى ،: اعلم رمحك اهلل تعاىلأقول
أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل االعتقاد الصحيح إىل يوم نلقاه أن 
 ينظرون إىل اإلميان بثالث اعتبارات:

 .ـ نظر باعتبار ما يتحقق به أصل اإلميان
 .ونظر باعتبار ما يتحقق كمال اإلميان الواجب -
لشهادة ونظر باعتبار ما يتحقق به كمال اإلميان املستحب، فمن نطق با -

، ثم ال يزال مؤشر إميانه يف مسلم ، فيقال له:فقد وجد عنده أصل اإلسالم
حتى  اال وترك احملظور بالنية الصاحلةرقي وصعود كلما فعل املأمور امتث

يبلغ كماله الواجب، وال ميكن أن يتحقق كمال اإلميان الواجب إال بفعل 
قص من ينمجيع ما أمرك اهلل تعاىل به أمر وجوب، فأي واجب تركته فإنه 

ت من الواجب، فإن املعروف املتقرر أن إميانك الواجب بقدر ما ترك
الواجبات تتفاوت، فمن الواجبات ما يكون تركه ناقضا ألصل اإلميان، 
كمن ترك الصالة تهاونا وكسال الرتك املطلق، ومن الواجبات ما يكون 
تركه خمال بكمال اإلميان الواجب، وكذلك ترك احملرمات، فاإلميان الواجب 

وترك مجيع احملرمات، فمن وقع  ،يع الواجباتال يتحقق كماله إال بفعل مج
الواجب ، فإنه ينقص من كمال إميانه ، أو تفويت مأموررتكاب حمظور يف ا
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، وهو الذي مساه القرآن باملقتصد يف قوله بقدر ما فعله من هذا اجلرم
أي اقتصر على فعل الواجبات فقط، ومل ، (1)چڦ   ڦچ: تعاىل

 ،ومل يرتك املكروهات ،على ترك احملرماتواقتصر  ،يؤيدها بفعل املندوبات
فإن ما  ،وفعله هذا كاف يف دخول اجلنة إذا قبل اهلل تعاىل منه ،فهذا مقتصد

كما يف  ،وترك ما حرمه عليه دخل اجلنة ،فعل ما أوجبه اهلل تعاىل عليه
 إىل جاء أعرابيا أنَّ - عنه اهلل رضي - هريرةالصحيحني من حديث أبي 

 َدَخْلُت عملُته إذا عمَِل على ُدلَّين ،اهلل رسول يا :الفق×،  اهلل رسوِل
 وُتؤدِّي، املكتوبَة الصالَة وتقيُم شيئا، به ُتشرك وال اهلل، تعبُد) :قال ،اجلنَة

 على أزيُد ال بيده نفسي والذي :قال ،(رمضاَن وتصوُم، املفروضَة الزَّكاة
 إىل ينظَر أن َسرَّه َمْن) :× النيبُّ قال ولَّى فلما ،منه أنقص وال ،شيئا هذا

 - اهلل عبيد بن طلحةويف حديث  ،(2) (اهذ إىل فلينظر اجلنة أهل من رجل
 ثائر ،جند أهل من × اهلل رسول إىل رجل جاء :قال - عنهما اهلل رضي
 ،× اهلل رسول من َدنا حتى ،يقوُل ما َنْفَقُه وال ،صوته َدِويَّ َنْسَمُع ،الرأس

 يف صلوات َخْمُس) :× اهلل رسول فقال ؟سالماإل عن َيْسأُل هو فإذا
 فقال. (تطَّوَّع أن إال، ال) :قال ؟غريهن عليَّ هل :فقال. (واللَّيلة اليوم

 أْن إال، ال) :قال ؟غرُيه عليَّ هْل :فقال. (رمضاَن وصياُم) :× اهلل رسول
 :قال ؟غريها علّي هل :فقال ،الزكاَة × اهلل رسول له وذكر :قال. (تطّوع

 هذا على أزيد ال واهلل :يقول وهو ،الرجُل فأدَبَر :قال. (تطوع أْن  إال، ال)

                                                 

 .32فاطر:  (1)
( يف 14) :ومسلم رقم(، 1397رقم: )البخاري يف الزكاة، باب وجوب الزكاة، أخرجه  (2)

 .بيان اإلميان الذي يدخل به اجلنة اإلميان، باب
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 إن اجلنََّة َدَخَل أْو، َصدق إْن أْفَلَح) :× اهلل رسول فقال. منه أنقُص وال
 بن النعمان قال : قال - عنه اهلل رضي - جابرويف حديث  .(1)(صدق
 وأْحَلْلُت ،احلراَم وَحرَّْمُت ،املكتوبة صليُت إذا أرأيَت اهلل رسول يا :َقْوَقل

 .(2)(نعم) :× النيبُّ فقال ؟اجلنَة أدخُل ،شيئا ذلك على أِزْد ومل ،احلالَل
 املكتوبَة صليُت إذا أرأيَت :فقال × النيبَّ سأل رجال أن) :رواية ويف

 ذلك على أزْد ومل ،احلراَم وحرَّْمُت ،احلالَل وأْحَلْلُت ،رمضاَن وصمُت
 .(3)(شيئا ذلك على أزيُد ال واهلل :قال ،(نعم) :قال ؟نَةاجل أدخُل ،شيئا

وأما كماله املستحب فإنه ال  ،فكمال اإلميان الواجب كاف يف دخول اجلنة
، وهو يكون إال باحلرص الكامل على فعل املندوبات وترك املكروهات

ڦ  ڦ  چ : نه السابق باخلريات يف قوله تعاىلالذي وصفه القرآن بأ

فالسابق باخلريات هو من زاد على فعِل الواجبات  .(4)چڄ  ڄ  ڄ
َ  املندوبات فكلما ترقى  ،وزاد على ترِك احملرماِت ترَك املكروهات ،فعل

كلما ترقى يف  دوبات املستحبات ـ أي النوافل ـالعبد يف مدارج فعل املن
 - عنه اهلل رضي - هريرةفعن أبي  ،حتقيق مراتب كمال اإلميان املستحب

                                                 

ومسلم فيه: باب (، 46رقم: )، اإلميان: باب الزكاة من اإلسالم البخاري يفأخرجه  (1)
املوطأ يف قصر الصالة مالك يف ، و(11) :بيان الصلوات اليت هي أحد أركان اإلسالم، رقم

صالة يف الباب األول ، وأبو داود يف ال(1/175) :يف السفر، باب جامع الرتغيب يف الصالة
 (.2090، رقم: )، والنسائي يف الصيام: باب وجوب الصيام(391) :رقم

 ( يف اإلميان، باب بيان اإلميان الذي يدخل به اجلنة.15) :رقمأخرجه مسلم ب (2)
 ( يف اإلميان، باب بيان اإلميان الذي يدخل به اجلنة.15) :رقمأخرجه مسلم ب (3)
 .32غافر:  (4)
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 آَذنُته فقد، َوِلّيا لي عادى من: تعاىل اهلل قال) :قال × هللا رسوَل أن
، عليه افرتضُت ما أداِء ِمْن إليَّ أحبَّ بشيء عبدي إليَّ تقرَّب وما، حبرب

 مسَعه ُكنُت أحببُتُه فإذا، ُأِحبَُّه حتى بالنوافل إليَّ يتقرَّب عبدي يزال وال
 اليت ورجله، بها يبطش اليت ويده، به يبصر الذي وبصَره، به يسمع الذي
 شيء عن تردَّدُت وما، أَعْذُته بي اسَتَعاَذ وإن أْعَطيُته، سأَلين وإن ،بها ميشي

 .(1)(َمساَءَته أكره وأنا املوت يكره املؤمن، نفس عن ترّددي فاعله، أنا
وإمنا دوره يكون يف  ،وكمال اإلميان املستحب ال شأن له بأصل دخول اجلنة

 .الناس يف اجلنةتفاوت منازل ومراتب 
إذا تبني لك ما قررته فاعلم وفقك اهلل تعاىل أن األعمال الواجبة باعتبار  

وأما جنسها فهو شرط يف صحة  ،أفرادها شرط يف كمال اإلميان الواجب
وآحاد األعمال الواجبة شرط  ،فجنس األعمال شرط صحة ،اإلميان أصال

فإنها شرط  ،ت املستحبةوأما األعمال والتعبدا ،يف كمال اإلميان الواجب
اإلميان بضع وسبعون شعبة ) ×:وقد قال النيب  ،يف كمال اإلميان املستحب

هذه و .(2)(فأفضلها قول ال إله إال اهلل وأداناها إماطة األذى عن الطريق
ومنها ما ال  ،وهو الشهادتان ،الشعب منها ما ال يتحقق أصل اإلميان إال به

ومنها ما ال يتحقق كمال  ، به كالصالةيتحقق كمال اإلميان الواجب إال
فما كان منها من  ،اإلميان املستحب إال به كإماطة األذى عن الطريق

                                                 

 (.6502رقم: )يف الرقاق، باب التواضع، البخاري  أخرجه (1)
 تقدم خترجيه.  (2)
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وما كان من هذه الشعب  ،الواجبات فيتعلق به كمال اإلميان الواجب
 .مستحبا فيتعلق به كمال اإلميان املستحب

من  فال بد يف اجلواب ؟هل األعمال شرط يف اإلميان :فإن قيل لك 
وأما  ،أما جنس العمل فهو شرط يف وجود أصل اإلميان :فقل :التفصيل

وأما آحاد  ،آحاد األعمال الواجبة فهي شرط يف كمال اإلميان الواجب
. وهو واهلل أعلم ،األعمال املندوبة فهي شرط يف كمال اإلميان املستحب

 .املوفق واهلادي
  :القاعدة الثانية والتسعون 

 و وكل فعلن عن تاركه فلوجوبهعل نفي اإلمياكل ف

 فلحرمته( نفي اإلميان عن فاعله

 اإلميان أحيانا ينفي × النيب أن النبوية األحاديث بعض يف جند حننأقول: 
 اهلل رمحهم السنة وأهل األفعال، بعض ترك أو األفعال، ببعض قام من عن

 هذه عليه تنص الذي الفرقان بهذا األمرين هذين بعض يفرقون تعاىل
 أن نعرف مباشرة فإننا الفعل، هو اإلميان نفي يف السبب كان فإن قاعدة،ال

 األمور من أمر فعل على اإلميان علق فإن احملرمات، مجلة من الفعل هذا
 ـ وهو فعال فعل من عن اإلميان نفيي أن ميكن ال الشارع ألن حمرم، فإنه
 بل احلد، هذا عند األمر يقف وال اقرتافه، للعبد جيوز مما ـ الفعل هذا أي
 فإن الكبائر، مجلة من فإنه فاعله عن اإلميان الشارع ىفن الذي الفعل إن

 به يعرف ما مجلة من أن يرون تعاىل اهلل رمحهم العلم أهل من احملققني
 رمحه تيمية ابن العباس أبو ذلك حقق كما الفاعل، عن اإلميان نفي الكبرية

 على اإلميان فيها يعلق اليت حلالا وهي األوىل، احلال هي فتلك تعاىل، اهلل
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 ترك على اإلميان يعلق أن فهي اإلميان نفي يف الثانية احلال وأما الفعل،
 جرم فال مبؤمن، فليس الفعل هذا ترك من: الشارع يقول أن مبعنى الفعل،

 وال الواجب اإلميان يتم ال ومما ،الواجبات من الفعل هذا أن نعرف أننا
 معرفة طرق من طريق القاعدة هذه نفإذ ،به إال ةالقيام يوم النجاة حتصل

 الفعل فهذا الفعل هذا فعل من عن اإلميان نفي فإن ،والواجب احملرمات
 مجل ذلك وعلى ،واجب الفعل فهذا فعله من عن اإلميان نفي وإن ،حمرم
  :الفروع من

 .(1)(لنفسه حيب ما ألخيه حيب حتى أحدكم يؤمن ال) ×: النيب قال :منها
 فمن ،املسلمني إلخوانه احملبة هذه ترك من عن اإلميان × الشارع ىنف فهنا

 مجلة من أنه يفيد فهذا ،مبؤمن فليس لنفسه حيبه ما املؤمنني إلخوانه جيب ال
 ألنه ،لنفسك حتبه ما املسلمني إلخوانك حتب أن الدينية الشرعية الواجبات

 تاركه عن مياناإل نفي فعل كل أن واملتقرر ،تاركه عن اإلميان نفي فعل
 اختيارك حتت داخلة ليست املؤمنني إلخوانك احملبة وهذه ،فلوجوبه

 ويستحق ،امتثاال فاعلها يثاب اليت الواجبة األمور من هو بل ،وشهوتك
 .أعلم واهلل ،تاركها العقاب

 والده من إليه أحب أكون حتى أحدكم يؤمن ال) ×: النيب قال :ومنها
 الدينية الواجبات مجلة من أن يفيد هذاو .(2)(أمجعني والناس وولده

 رسول حمبة العبد يقدم أن الواجب اإلميان لكمال منها بد ال اليت الشرعية

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
 تقدم خترجيه. (2)
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 هذا تارك وأن ،أمجعني والناس والنفس والوالد الولد حمبة على × اهلل
 النجاة حتصل ال الذي الواجب لإلميان حمقق بأنه يوصف ال الواجب األمر

 املباركة والشريعة ،ذلك تارك عن اإلميان نفي من خذناهأ وهذا ،القيامة يوم
 وال ،الواجبات مجلة من الفعل وهذا إال فعل تارك عن اإلميان تنفي ال

  .أعلم واهلل ،مستحب فعل عن اإلميان تنفي أن ميكن
 :قالوا (يؤمن ال واهلل، يؤمن ال واهلل، يؤمن ال واهلل) ×: النيب قال :ومنها

 الشارع نفي فهنا .(1)(بوائقه جاره يؤمن ال من) :الق ؟اهلل رسول يا من
 جيب أنه أي ،الفعل هذا وجوب دليل فهذا ،الفعل هذا تارك عن اإلميان

 انه جري مع اجلانب مأمون ،جاره مع التعامل طيب يكون أن املؤمن على
 يزال فال ،بوائقه جريانه يأمن مل فمن عليه وبناء ،وغوائله جانبه يأمنوا حتى

 أنه على دليل فهذا ،والطوام املصائب منه يأتيهم أن منه يتوجسون جريانه
 نفي فعل ألنه الواجبات من األمر هذا أن فعرفنا ،الواجب اإلميان حيقق مل

 .أعلم واهلل ،تاركه عن اإلميان
 يسرق وال، مؤمن وهو يزني حني الزاني يزني ال) ×: النيب قال :ومنها

 وهو يشربها حني اخلمر شربي وال، مؤمن وهو يسرق حني السارق
 حني فيها أبصارهم إليه املؤمنون يرفع شرف ذات نهبة ينتهب وال، مؤمن
 ابن حديث ويف .(2)(مؤمن وهو يغل حني يغل وال، مؤمن وهو ينتهبها

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
 تقدم خترجيه. (2)
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 فتلك .(1)(مؤمن وهو يقتل حني يقتل وال) :عنهما تعاىل اهلل رضي عباس
 أخرى أدلة ولتحرميها ،بالتواتر ثابت وحترميها ،حمرمة أنها جرم ال األفعال

 عن اإلميان نفي األفعال هذه أن هو هنا يهمنا الذي ولكن ،جدا كثرية
 .أعلم واهلل ،فلحرمته فاعله عن اإلميان نفي فعل كل أن واملتقرر ،فاعلها
 من َوَشرِّه َخرِيه بالقدر يؤمَن حتى عبد يؤمَن ال) ×: النيب لوق :ومنها

 يكن مل أخطأه ما وأن لُيخِطَئه، يكن مل أصابه ام أنَّ يعلم وحتى، اهلل
 ،الدين أصل وهي ،الواجبة األمور من االعتقادات هذه فكل .(2)(ِلُيِصيَبُه

 .أعلم واهلل ،العقائد هذه بتحقيق إال مؤمن بأنه العبد يوصف وال
 وال ،فاحش وال، لعَّان وال بطعَّان املؤمن ليس) ×: النيب لوق :ومنها
 ،فاعلها عن نفي اإلميان الشارع ألن ،حمرمة األفعال هذه لوك .(3) (بذيء
  .أعلم واهلل

 َأَحُدُكْم ُيْؤِمُن ال) ×: اللَِّه َرُسوُل َقاَل :َقاَل َعْمٍرو ْبِن اللَِّه َعْبِد َعْن :ومنها
 املراد ولكن ،الضعف من شيء وفيه .(4)(ِبِه ِجْئُت ِلَما َتَبًعا َهَواُه َيُكوَن َحتَّى
 ،هواه على ربه مرضاة املسلم يقدم أن الشريعة واجبات مجلة من أن هو هنا

                                                 

 مل أقف عليها. (1)
( يف القدر، باب ما جاء يف اإلميان بالقدر خريه وشره، 2145) :رقمرواه الرتمذي  (2)

نعرفه إال من حديث عبد اهلل بن ميمون، وعبد اهلل بن ميمون  هذا حديث غريب، ال)وقال: 
 .(منكر احلديث

 :أمحد يف املسندو( يف الرب، باب ما جاء يف اللعنة، 1978) :رقمرواه الرتمذي ب (3)
، واحلاكم يف (312) :رقمبوالبخاري يف األدب املفرد  ،(48) :(، وابن حبان رقم3839)

 .ووافقه الذهيبوصححه  (،13 -1/12) :املستدرك 
 تقدم خترجيه. (4)
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ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      چ: تعاىل قال ،متبوعا ال تابعا يكون وأن بد ال فاهلوى

  ٹٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

 ،حتصر تكاد ال كثرية اهلوى اتباع من التحذير على واألدلة .(1)چٹ   ٹ
 .أعلم واهلل ،الشريعة واجبات أوجب من اهلوى على الشرع مفتقدي
 اضرب) :فقال ينش جر بنبيذ × النيب أتي :قال هريرة أبي عن :ومنها
 من وهذا .(2) (اآلخر واليوم باهلل يؤمن ال من شراب هذا فإن ،احلائط بهذا
 عن اإلميان نفي فعل شربها ألن ،اخلمر حتريم بها يعرف اليت األدلة مجلة

 املوفق واهلل .القاعدة فهم يف كافية الفروع هذه ولعل ،أعلم واهلل ،علهفا
 .واهلادي

 القاعدة الثالثة والتسعون: 

 ) اإلميان يزيد وينقص (

ڄ    چ: وقال تعاىل، (3)چڱ  ڱ  ں  ںچ: : نعم، قال تعاىلأقول

، (5)چىئ  ی  ی  ی  یچ : وقال تعاىل، (4)چڄ   ڄ  ڃ
ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ چ : وقال تعاىل

                                                 

 .23اجلاثية:  (1)
ألشربة، لى، والنسائي يف اغ( يف األشربة، باب يف النبيذ إذا 3716) :أبو داود رقمرواه  (2)

 (.5610، رقم: )باب حتريم كل شراب أسكر
 قال األلباني: )صحيح(.

 .31املدثر:  (3)
 .4الفتح:  (4)
 .76مريم:  (5)
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اىل وقد أمجع أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل تع، (1)چڄ   ڄ  ڄ 
نه ينقص فقد توقف فيه على وصف اإلميان بانه يزيد، وأما وصفه بأ

ال أقول ينقص، وإمنا أقول يتفاضل، ولكن مجهور أهل  بعضهم وقال:
جلميع ، وذلك ألن اإن هذا اخلالف خالف لفظي فقط ، وأقول:السنة

، ، وما كان قابال للزيادة فهو قابل للنقصانبأن اإلميان يزيد تارةمقرون 
فنحن نسمي هذا نقصا، وهم يسمونه تفاضال، فاجلميع متفقون على أصل 

 ،نه يزيد، فالقرآن صرح بأ، ولكن اخلالف خالف يف العبارة فقطاملعنى
مرتبة إىل مرتبة ألنه إن زاد من  ،وكل شيء قابل للزيادة فإنه قابل للنقصان

واملهم  ،فهذا يعين أنه كان يف املرتبة السابقة ناقصا أي باعتبار املرتبة الالحقة
ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  چ: تعاىل وقوله ،أنه يزيد وينقص

ٺ  چ : وقوله تعاىل عن إبراهيم عليه السالم ،(2)چی      جئ  حئ

 إميانًا ننياملؤم أكمل) :والسالم الصالة عليه وقال ،(3)چٺ  ٿ
 وأبغض اهلل يف أحب من) :والسالم الصالة عليه وقال، (4) (خلقًا أحسنهم

 الصالة عليه وقال، (5)(اإلميان استكمل فقد َوَأْعَطى ِللَِّه، َوَمَنَع ِللَِّه

                                                 

 .2األنفال:  (1)
 .173آل عمران:  (2)
 .260البقرة:  (3)
 تقدم خترجيه. (4)
بكر  وب(، وأ397) :، رقم(1/407) :تعظيم قدر الصالةيف حممد بن نصر املروزي رواه  (5)

، (9/41) :املعجم األوسط(، والطرباني يف 1619) :، رقم(5/63) :السنة يفبن اخلالل 
 (.9083) :رقم
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 يعرضون الناس رأيت) :حديث ويف ،(1)(اإلميان شطر الطهور) :والسالم
وعرض  ،ذلك دون هو ما هاومن الثدي يبلغ ما منها قمص وعليهم علي

 ،اهلل رسول يا أولته فما: قالوا (علي عمر بن اخلطاب وعليه قميص جيره
 ويقينًا إميانًا زدنا اللهم) :يقول مسعود ابن كان وقد ،(2)(الدين): قال

 نؤمن بنا اجلس) :إخوانه من للرجل يقول جبل بن معاذ وكان، (3)(وفقهًا
 وسنده شيبة أبي ابن رواه ،(انهوحيمد اهلل فيذكران فيجلسان ،ساعة

 مجع فقد مجعهن من ثالث) :قال أنه ياسر بن عمار وعن .(4)صحيح
 (،االقتدار مع واإلنفاق ،للعامل السالم وبذل ،نفسك من اإلنصاف :اإلميان

 فمنها، أيضًا كثرية أدلة به وردت فقد نقصانه وأما. (5)تعليقًا البخاري رواه
 فإنه الزيادة يقبل شيء وكل ،الزيادة إثبات فيها فإن اآليات من مضى ما

 النار من خيرج) :مرفوعًا الصحيح يف أنس حديث :ومنها ،النقصان يقبل

                                                 

( 3512) :رة، باب فضل الوضوء، والرتمذي رقم( يف الطها223) :رقمبمسلم أخرجه  (1)
 .(91) :يف الدعوات، باب رقم

ويف (، 23رقم: )البخاري يف اإلميان، باب تفاضل أهل اإلميان يف األعمال، أخرجه  (2)
(، 3691رقم: )، باب مناقب عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه، ×فضائل أصحاب النيب 

رقم: وباب جر القميص يف املنام، (، 7008م: )رقويف التعبري، باب القميص يف املنام، 
( يف فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر بن اخلطاب 2390) :ومسلم رقم(، 7009)

اللنب  ×( يف الرؤيا، باب ما جاء يف رؤيا النيب 2287) :رضي اهلل عنه، والرتمذي رقم
 والقمص، والنسائي يف اإلميان، باب زيادة اإلميان.

 يف بكر بن اخلالل وأب(، و797) :، رقم(1/368) :السنة يف  بن أمحدعبد اهللرواه  (3)
 (.1132) :، رقم(2/846) :اإلبانة الكربى يف ابن بطة(، و1120) :، رقم(4/39) :السنة

 (.107) :، رقم41: ـاإلميان البن أبي شيبة ص (4)
 .(1/15) ، كتاب اإلميان، باب إفشاء السالم من اإلسالم:صحيح البخاري (5)
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 من النار من وخيرج، خري من شعرية وزن قلبه ويف اهلل إال إله ال قال من
 إال إله ال قال من النار من وخيرج، خري من برة قلبه ويف اهلل إال ال إله قال
 الرواية يف كما ،اإلميان هنا باخلري واملراد .(1)(خري من ذرة وزن قلبه ويف اهلل

 أو من برٍة وزمن قلبه ويف اهلل إال إله ال قال من النار من خيرج) :األخرى
 .(2) (إميان من ذرٍة أو خردلٍة

 أضعف وذلك) :وفيه املنكر إنكار يف السابق سعيد أبي حديث :ومنها 
 . (3) (اإلميان
 اإلميان من ذلك وراء وليس) :وفيه أيضًا السابق مسعود ابن ثحدي :ومنها
 .(4)(خردل حبة

 رأيت ما) :وفيه مرفوعًا عنه اهلل رضي اخلدري سعيد أبي حديث :ومنها 
 وما قلت (،إحداكن من احلازم الرجل للب أذهب ودين عقل ناقصات من

 شهادة فنص املرأة شهادة أليس) :قال ؟اهلل رسول يا وديننا عقلنا نقصان
 مل حاضت إذا أليس ،عقلها نقصان من فذلك) :قال ،بلى :قلت (؟الرجل
 .(5) (دينها نقصان من فذلك) :قال ،بلى :قلت ؟(تصم ومل تصل

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
 تقدم خترجيه. (2)
 تقدم خترجيه. (3)
 تقدم خترجيه. (4)
مسلم يف (، و304، كتاب احليض، باب ترك احلائض الصالة، رقم: )البخاري أخرجه (5)

 (.80، 79) :رقم ،باب بيان نقصان اإلميان بنقص الطاعات ،اإلميان
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 يف من النار من فأخرج) :وفيه الصحيح يف وهو الشفاعة حديث :ومنها
 .(1) (إميان من ذرٍة مثقال أدنى أدنى أدنى قلبه

 رمحهم السنة أهل قرره مبا تعاىل اهلل شاء إن قطعية دةإفا تفيدك األدلة فهذه 
 رمحهم العلم أهل ذكر ،وينقص يزيد اإلميان أن من املسألة هذه يف تعاىل اهلل
  :أسباب هلا اإلميان زيادة أن تعاىل اهلل

 .وصفاته بأمسائه تعاىل اهلل معرفة :منها
 .والشرعية الكونية تعاىل اهلل آيات يف التفكر :ومنها 
 .الطاعة فعل :ومنها 
 كل وضد اإلميان، زيادة أسباب جتمع األشياء فهذه ،املعصية ترك :ومنها 

 ،اإلميان ينقص تعاىل باهلل فاجلهل ،النقص أسباب من سبب منها واحد
 املعصية وفعل ،للنقص سبب والشرعية الكونية اآليات يف التفكر وعدم
م حفظك اهلل تعاىل من إذا علمت هذا وفقك اهلل تعاىل فاعل ،للنقص سبب

عين باب كل شر بأن مجيع من خالف أهل السنة واجلماعة يف هذا الباب ـ أ
بأن اإلميان جزء واحد وشيء واحد  :كلهم قالوا  زيادة اإلميان ونقصانه ـ

فاملرجئة على خمتلف طوائفهم قالوا بأنه ال  ،ال ميكن أن يزيد وال أن ينقص
وحرفوا  ،كذلك بأنه ال يزيد وال ينقصوالوعيدية قالوا  ،يزيد وال ينقص

فاإلميان  ،وأخرجوها عن مدلوالتها الصحيحة ،األدلة عن وجهها الصحيح
ألن اإلميان عندهم عبارة عن كتلة  ،عندهم مجيعا ال يزيد وال ينقص

 .ال يدخلها الزيادة وال النقصان ،واحدة
 ؟وملاذا كفر الوعيدية مرتكب الكبرية :فإن قلت 

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
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فذهاب بعضه يوجب  ،املتقرر عندهم أن اإلميان كتلة واحدةألن  :فأقول 
 .ذهابه كله

 ؟ال يضر مع اإلميان ذنب ما خال الشرك :وملاذا قال املرجئة :فإن قلت 
فقالوا مع ذلك  ،ألن اإلميان عندهم كتلة واحدة ال تزيد وال تنقص :فأقول

فهما  ،وال تؤثر فيه ،وال تنقصه ،بأن ارتكاب الذنوب واآلثام ال تضره
فأصل اإلميان عند  ،ومتفقان يف األصل ،قوالن متناقضان يف التفريع

ولكن قال الوعيدية ذهاب  ،الطائفتني أنه شيء واحد ال يزيد وال ينقص
وال تنقصه  ،وقالت املرجئة إن الذنوب ال تؤثر فيه ،بعضه ذهاب له كله

طائفتني والعلة اليت أوجبت هذه األقوال هي أن كال ال ،عن كماله مطلقا
وموجب  ،تعتقد أن العبد ال ميكن أبدا أن جيتمع فيه موجب الثواب

وإما أن يعاقب عقابا  ،فإما أن يثاب ثوابا ال عقاب فيه ،العقاب يف آن واحد
 .ال ثواب فيه

لو بقي معه بعد ارتكاب الكبرية شيء من اإلميان لوجب  :فالوعيدية قالوا 
وموجب  ،معه من اإلميانأن جيتمع فيه موجب الثواب وهو ما بقي 

هو يكفر  : إذنفقالوا ،وهو ممتنع عندهم ،العقاب وهو ارتكابه للكبرية
 .بارتكاب هذه الكبرية

لو أننا أنقصنا إميانه بسبب الكبرية الجتمع فيه موجب  :وقالت املرجئة 
ال يؤثر ارتكاب  :فقالوا ،وهذا ممتنع عندهم ،الثواب وموجب العقاب

فإذا  ،فتلك علل أوجبت هذه األقوال الفاسدة يف اإلميان ،الكبرية يف اإلميان
 :وهما ،هما بليتان ال بد من أن حتذر منهما وقاك اهلل تعاىل من كل شر

احذر كل احلذر من أن تعتقد أن اإلميان جزء واحد ال يقبل الزيادة وال 
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واحذر كل احلذر من أن تعتقد أن العبد ال جيتمع فيه موجب  ،النقصان
وسيأتي تفصيل هلذا األمر بعد قليل بأمر اهلل  ،وموجب العقاب ،الثواب

واملهم عندنا اآلن يف هذه القاعدة أن تعتقد وفقك اهلل تعاىل أن  ،تعاىل
 ،وعليك بعد ذلك العمل على حتصيل أسباب زيادته ،اإلميان يزيد وينقص
  .واهلل املوفق ،وجمانبة أسباب نقصه

 ،يزيد وينقص فهو حديث موضوع( كل حديث يف أن اإلميان هــتنبي)
وكل حديث فيه أن  ×،وللكن هذا اللفظ مل يثبت عنه  ،فالعقيدة صحيحة

وكل حديث فيه أن اإلميان ال يزيد  ،اإلميان يزيد وال ينقص فهو موضوع
  .واهلل أعلم ،وال ينقص فهو مكذوب
  :القاعدة الرابعة والتسعون 

 عقاب () قد جيتمع يف العبد موجب الثواب وموجب ال

أن من أصول أهل السنة واجلماعة: أنه قد رمحك اهلل تعاىل اعلم : أقول
أو  ،وخصال كفر ،، وخصال إميانوخصال شر ،جيتمع يف العبد خصال خري

 ،ويستحق من الثواب والعقاب حبسب ما قام به من موجبات ذلك ،نفاق
فيجب العمل  ،وقد دل على هذا األصل نصوص كثرية من الكتاب والسنة

وعلينا أن نتربأ من مذهب اخلوارج الذين  ،وتصديقها كلها ،بكل النصوص
ولو فعل  ،وبقاء الدين ،من بقاء اإلميان :يدفعون ما جاءت به النصوص

إذا مل يفعل شيئا من املكفرات اليت خترج  ،اإلنسان من املعاصي ما فعل
من  ويرون من فعل شيئا ،فاخلوارج يدفعون ذلك كله ،صاحبها من اإلميان

خملدا يف  ،أو خصال النفاق خارجا من الدين ،من خصال الكفر وأ ،الكبائر
قال شيخ  ،وإمجاع سلف األمة ،وهذا مذهب باطل بالكتاب والسنة ،النار
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 َأنَُّه َواْلَجَماَعِة السُّنَِّة َأْهُل َعَلْيِه الَِّذي الصََّواَب َفِإنَّ) :اإلسالم رمحه اهلل تعاىل
 ِمْن ِبِه ُيْحَمُد َما اْلَواِحَدِة َوالطَّاِئَفِة اْلَواِحِد الشَّْخِص يِف َيْجَتِمُع َقْد

 اْلَمَباِحِث ِمْن ُيَذمُّ َوَلا ِبِه ُيْحَمُد َلا َوَما ،السَّيَِّئاِت ِمْن ِبِه ُيَذمُّ َوَما اْلَحَسَناِت
 ،َحَسَناِتِه َعَلى َواَبالثَّ َيْسَتِحقُّ ِبَحْيُث َوالنِّْسَياِن اْلَخَطِإ ِمْن َعْنُه َواْلَعْفِو

 َعَلى َمْذُموًما َوَلا َمْحُموًدا َيُكوُن َلا ِبَحْيُث ،َسيَِّئاِتِه َعَلى اْلِعَقاَب َوَيْسَتِحقُّ
 اْلِقْبَلِة َأْهِل ُفسَّاِق ِفي السُّنَِّة َأْهِل َمْذَهُب َوَهَذا ،َواْلَمْعُفوَّاِت اْلُمَباَحاِت
 َوَنْحِوِهْم َواْلُمْعَتِزَلِة ،اْلَخَواِرِج ِمْن اْلَوِعيِديَُّة َهَذا ِلُفُيَخا َوِإنََّما ،َوَنْحِوِهْم

 إنَّ :َيُقوُلوَن َحتَّى ،الثََّواَب َيْسَتِحقَّ َلْم اْلَمْدَح اْسَتَحقَّ َمْن :َيُقوُلوَن الَِّذيَن
 ِفي ُمَحمٍَّد َشَفاَعَة َوُيْنِكُروَن ،ِفيَها ُيَخلَُّد َبْل ،ِمْنَها َيْخُرُج َلا النَّاَر َدَخَل َمْن

 َوَقْد ،النَّاِر ِمْن َأَحٍد ُخُروَج َوُيْنِكُروَن ،َوَبْعَدُه الدُُّخوِل َقْبَل اْلَكَباِئِر َأْهِل
 :اللَُّه َيُقوَل َحتَّى النَّاِر ِمْن َيْخُرُج َمْن ِبُخُروِج النَِّبيِّ َعْن السَُّنُن َتَواَتَرْت

 النَِّبيِّ َوِبَشَفاَعِة ،(1)(إمَياٍن ِمْن َذرٍَّة ِمْثَقاُل َقْلِبِه ِفي َكاَن َمْن النَّاِر ِمْن َأْخِرُجوا)
 َمْن َوَغْيِرِهْم اْلُأَمَراِء َأِئمَِّة ِمْن اْلُأمَِّة ِفي َيْكُثُر َوِلَهَذا ،ُأمَِّتِه ِمْن اْلَكَباِئِر ِلَأْهِل

 ُغُلوًّا َوَمْدِحِه َمَحاِسِنِه ِذْكِر َعَلى ُرَيْقَتِص النَّاِس َفَبْعُض ،اْلَأْمَراِن ِفيِه َيْجَتِمُع
 َبْيَن اللَِّه َوِديُن ،َوَهًوى ُغُلوًّا َمَساِويِه ِذْكِر َعَلى َيْقَتِصُر َوَبْعُضُهْم ،َوَهًوى
 .(2) (َأْوَسُطَها اْلُأُموِر َوِخَياُر ،َعْنُه َواْلَجاِفي ِفيِه اْلَغاِلي

 وكفر وإميان نفاق العبد يف جيتمع وقد) :وقال أبو العباس رمحه اهلل تعاىل 
 ،باجلنة للوعد مستحقا صاحبه كان ما هؤالء عند املطلق فاإلميان ،وإميان

 كراميهم واملرجئة واجلهمية واملعتزلة اخلوارج من األهواء أهل وطوائف

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
 .(6/663) :البن تيمية الفتاوى الكربى (2)
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 يدعي من ومنهم ،ونفاق إميان العبد يف جيتمع ال إنه: يقولون كراميهم وغري
 ،ذلك على اإلمجاع كتبه بعض يف احلسن أبو ذكر وقد ،ذلك على اإلمجاع

 والتابعني الصحابة وآثار والسنة الكتاب فيه وخالفوا فيه غلطوا هنا ومن
 هذا طردوا واملعتزلة اخلوارج بل ،املعقول صريح خمالفة مع بإحسان هلم

 بها يستحق طاعة الواحد الشخص يف جيتمع ال: وقالوا الفاسد األصل
 حممودا الواحد الشخص يكون وال ،العقاب بها يستحق يةومعص ،الثواب

 مسخوطا ،وجه من له مدعوا حمبوبا وال ،وجه من مذموما ،وجه من
 مجيعا والنار اجلنة يدخل الواحد الشخص أن يتصور وال ،وجه من ملعونا
 أنكروا وهلذا ،عندهم األخرى يدخل مل إحداهما دخل من بل ،عندهم
 غالية عن وحكى ،النار أهل من أحد يف لشفاعةا أو ،النار من أحد خروج
 الكبائر أهل إن: قالوا هؤالء لكن ،األصل هذا على وافقوهم أنهم املرجئة

 واجلماعة السنة أهل وأما ،ألولئك مقابلة النار يدخلون وال اجلنة يدخلون
 أهل من املسلمني طوائف وسائر ،بإحسان هلم والتابعون والصحابة

 ،والكالبية ،والكرامية ،الفقهاء مرجئة من الكالم وأهل ،والفقهاء ،احلديث
 الواحد الشخص إن: فيقولون مرجئهم وغري مرجئهم والشيعة ،واألشعرية

 األحاديث بذلك نطقت كما ،اجلنة يدخله ثم ،بالنار اهلل يعذبه قد
 دخل حسنات وله ،بها عذب سيئات له الذي الشخص وهذا ،الصحيحة

 يف يتنازعوا مل الطوائف هؤالء فإن ،باتفاق اعةوط معصية وله ،اجلنة بها
: جهميتهم وغري جهميتهم: املرجئة فقالت ،امسه يف تنازعوا لكن ،حكمه

 ناقص مؤمن أنه على واجلماعة السنة وأهل ،اإلميان كامل مؤمن هو
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 باتفاق والتقوى الرب ناقص أنه كما ،عذب ملا ذلك ولوال ،اإلميان
 .(1)(املسلمني

 الصحيحني يف كما ونفاق ميانإ العبد يف جيتمع وقد) :هلل تعاىلوقال رمحه ا 
 خصلة فيه كانت ومن ،خالصا منافقا كان فيه كن من أربع) :قال النيب عن

 أؤمتن ذاإو ،كذب حدث ذاإ :يدعها حتى النفاق من خصلة فيه كانت منهن
 .(3()2)(فجر خاصم ذاإو ،غدر عاهد ذاإو ،خان

الوعيدية مرتكب  َربيان العلة اليت من أجلها كفَّوقال رمحه اهلل تعاىل يف  
 وحسنات وعقاب ثواب الواحد الشخص يف جيتمع ال فعندهم) :الكبرية

 .(4) (يثب مل عوقب ومن ،يعاقب ال ثيبأ من بل ،وسيئات
وهو أصل متفق عليه بني أهل  ،وكالم أهل السنة يف هذه املسألة كثري 

 .السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل
وأين الدليل الدال على أن العبد الواحد جيتمع فيه موجب  :فإن قلت 

 ؟الثواب وموجب العقاب يف الوقت الواحد
وسنذكر أطرافا كثرية منها يف قاعدة أهل السنة  ،األدلة كثرية :فأقول 

 .واجلماعة يف مرتكب الكبرية
ال خيرج من النار من قال ال إله إ×: )فمن األدلة على هذا األصل قوله  

اهلل ويف قلبه وزن شعرية من خري، وخيرج من النار من قال ال إله إال اهلل 

                                                 

 .(7/354) :جمموع الفتاوى (1)
 تقدم خترجيه. (2)
 .(13/55) :جمموع الفتاوى (3)
 تقدم خترجيه. (4)
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ويف قلبه وزن برة من خري، وخيرج من النار من قال ال إله إال اهلل ويف قلبه 
فهذا العبد املذكور يف احلديث اجتمع يف حقه  .(1)(وزن ذرة من خري

 ،يف قلبه من اخلريوهذا املقدار  ،له لكلمة التوحيدوموجب الثواب وهو ق
فدخل النار  ،العصيانووهو ما ارتكبه من الذنوب  ،وعنده موجب العقاب

فاجتمع  ،وأخرج منها بعد ذلك إىل اجلنة ملوجب الثواب ،ملوجب العقاب
 .فيه املوجبان

قال رسول اهلل  :ومن األدلة حديث أبي هريرة رضي اهلل تعاىل عنه قال 
ذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤمتن آية املنافق ثالث، إذا حدث ك) ×:
والعلماء  ،فوصف فاعل هذه األمور أو واحدا منها بانه منافق .(2)(خان

بل ويستدل  ،والنفاق األصغر ال ينايف اإلميان ،بـأنه نفاق أصغر :يقولون
ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک  چ: قوله تعاىلعليه ب

 .(3)چگ  ڳ  ڳ   ڳ  گک  گ  گ
ِمْنَها ُخُلًقا َرِضَي ِمْنَها  َيْفَرْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمَنًة ِإْن َكِرَهال) ×:ه َقولمن األدلة و

َوَكاَن  ،َأنَّ َرُجًلا َكاَن اْسُمُه َعْبَد اللَِّه :اللَُّه َعْنُه َرِضَي وقوُل ُعَمَر ،(4)(آَخر
َقْد َجَلَدُه  × َوَكاَن َرُسوُل اللَِّه ×َوَكاَن ُيْضِحُك َرُسوَل اللَِّه  ،ُيَلقَُّب ِحَماًرا
اللَُّهمَّ  :َفَقاَل َرُجٌل ِمْن اْلَقْوِم، َفُأِتَي ِبِه َيْوًما َفَأَمَر ِبِه َفَجَلَدُه ،ِفي الشََّراِب

َلا َتْلَعُنوُه َفَو َاللَِّه َما َعِلْمُت إلَّا ) :×َفَقاَل النَِّبيُّ  ؟ُيْؤَتى ِبِه اْلَعْنُه َما َأْكَثَر َما

                                                 

(1)  
 تقدم خترجيه. (2)
 .102التوبة:  (3)
 ( يف الرضاع، باب الوصية بالنساء.1469) :رقمأخرجه مسلم  (4)
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وإذا ) :رمحه اهلل-شيخ اإلسالم ابن تيمية قال. (1) (َه َوَرُسوَلُهاللَّ َأنَُّه ُيِحبُّ
 وسنة وبدعة ،ومعصية وفجور وطاعة ،خري وشر اجتمع يف الرجل الواحد

واستحق من املعادات ، فيه من اخلري استحق من املواالة والثواب بقدر ما
 فيجتمع يف الشخص الواحد موجبات ،والعقاب حبسب ما فيه من الشر

كاللص الفقري تقطع يده  ،فيجتمع له من هذا وهذا ،اإلهانةكرام واإل
 هذا هو األصل الذي اتفق، بيت املال ما يكفيه حلاجته ويعطى من ،لسرقته

 .(2) م(عليه أهل السنة واجلماعة، وخالفهم اخلوارج واملعتزلة ومن وافقه
 من وهذا) :وقال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل عن هذه القاعدة الطيبة العريقة

 ،كاخلوارج :البدع أهل من غريهم فيه وخالفهم ،السُّنة أهل أصول أعظم
 فيها وختليدهم النار من الكبائر أهل خروج ومسألة ،والقدرية ،واملعتزلة

 .(3) (األصل هذا على مبنية
 - عنه اهلل رضي - عمرو بن اهلل عبد عن الصحيحني يف ما :األدلة ومن 

 فيه كان ومن خالصا، منافقا كان فيه كن من ربعأ) :قال أنه × النيب عن
 وإذا كذب، حدث إذا: يدعها حتى النفاق من خصلة فيه كان منهن خصلة

 من أن على فدل  .(4)(غدر عاهد وإذا خان، متناؤ وإذا أخلف، وعد
وأنت تعلم وفقك اهلل  ،النفاق من شعبة وفيه إميان معه يكون من الناس

أكرب وما هو هو لشرك والفسق كلها تنقسم إىل ما تعاىل أن النفاق والكفر وا
                                                 

، ن شارب اخلمر وأنه ليس خبارج من امللة احلدود، باب ما يكره من لعأخرجه  البخاري يف (1)
 (.6780رقم: )

 .(28/209) :جمموع الفتاوى (2)
 .61: ـصالبن القيم  الصالة وأحكام تاركها (3)
 تقدم خترجيه. (4)
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 ،فنعين به الكفر األصغر فقط ،فإذا قلنا إن الكفر واإلميان قد جيتمعا ،أصغر
 .اقض أصل اإلميانوأما الكفر األكرب فإنه ينايف وين

 ،فإننا نعين النفاق األصغر فقط ،قد جيتمع يف العبد إميان ونفاق وإن قلنا: 
وال ميكن البتة أن جيتمع يف قلب  ،فإنه خمرج عن امللة وأما النفاق األكرب

 .العبد إميان ونفاق أكرب
فإمنا نعين به الشرك األصغر  ،قد جيتمع يف العبد إميان وشرك :وإن قلنا 

 .وأما الشرك األكرب فإنه ناقض ألصل اإلميان ،فقط
 ،غرفإمنا نعين به الفسق األص ،قد جيتمع يف العبد إميان وفسق :وإن قلنا 

 ،فانتبه هلذا ،وأما الفسق األكرب املرادف للكفر فإنه أبدا ال جيتمع مع اإلميان
ألنين رأيت أن بعض الناس مل يفهم قول أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل يف 

 ،والشرك األصغر ،والنفاق األصغر ،فالكفر األصغر ،اجتماع هذه األشياء
كما بينته األدلة  ،الواحدقد جتتمع مع اإلميان يف العبد  ،والفسق األكرب

 .وما سيأتي من األدلة يف قاعدة مرتكب الكبرية ،السابقة
 إنك) :ذر ألبي قال × أنه الصحيحني يف ثبت ما :ـومن األدلة كذلك 

 .(1)(نعم): قال ؟سين كرب أعلى اهلل، رسول يا فقال ،(جاهلية فيك امرؤ
 شيء فيه صار لكذ ومع املؤمنني، خيار منرضي اهلل تعاىل عنه  ذر وأبو
 فالبدعة اليت ال ،والبدعة يقال فيها ما يقال يف الكفر وغريه ،اجلاهلية من

                                                 

ويف العتق، (، 30رقم: )يف اإلميان، باب املعاصي من أمر اجلاهلية، أخرجه البخاري  (1)
ويف األدب، (، 2545رقم: )، (أطعموهم مما تأكلونالعبيد إخوانكم ف): ×باب قول النيب 

ان، باب ( يف األمي1661) :ومسلم رقم(، 6050رقم: )باب ما ينهى من السباب واللعن، 
( يف األدب، باب يف 5161)و ،(5158( و )5157وأبو داود رقم )، إطعام اململوك مما يأكل

 حق اململوك.
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 ،فيكون مؤمنا ولكن فيه بدعة ،اإلميان خترج العبد من امللة قد جتتمع مع
وأما البدع اليت  ،فهو مؤمن مبتدع إن كانت بدعته ليست من البدع املكفرة

 .جتتمع مع اإلميان أبدا فإنها ال ،دل الدليل على أنها مكفرة
فإن كان يوم القيامة كان  ،واملهم أن أهل السنة يثبتون هذا األصل العظيم 

 .كما سيأتي ،حتت املشيئة
وموجب  ،أن العبد الواحد قد جيتمع فيه موجب الثواب :واخلالصة

وقد جيتمع فيه  ،وموجب الذم ،وقد جيتمع فيه موجب املدح ،العقاب
وموجب  ،وقد جيتمع فيه موجب احلب ،املعاداة وموجب ،موجب املواالة

العبد  قواعد تدخل حتت هذا األصل الكبري، فيواىلكل هذه ال ،البغض
 ،ويعادى بقدر ما فيه من املعصية واملخالفة ،بقدر ما فيه من اخلري والطاعة

ونبغضه بقدر ما فيه من املخالفة  ،وحنبه يقدر ما فيه من اخلري والطاعة
ونذمه بقدر  ،حه ونثين عليه بقدر ما فيه من اخلري واملوافقةومند ،واملعصية

 .وهذا هو ميزان العدل والقول الوسط ،ما فيه من املخالفة واملعصية
 ،وشر خري الواحد الرجل يف اجتمع ذاإو) :قال ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل 

 ما بقدر والثواب املواالة من استحق وبدعة وسنة ،ومعصية وطاعة وفجور
 ،الشر من فيه ما حبسب والعقاب املعادات من واستحق ،اخلري من هفي

 من له فيجتمع هانةواإل ،اإلكرام موجبات الواحد الشخص يف فيجتمع
 يكفيه ما املال بيت من ويعطى لسرقته يده تقطع الفقري كاللص وهذا هذا

 وخالفهم واجلماعة السنة أهل عليه اتفق يالذ األصل هو هذا ،حلاجته
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 للثواب مستحقا ال الناس جيعلوا فلم عليه وافقهم ومن واملعتزلة جاخلوار
 .(1) (فقط للعقاب مستحقا وال فقط

ثم الناس يف احلب والبغض واملواالة واملعاداة، هم أيضا : )رمحه اهللوقال 
تارة وخيطئون تارة، وكثري من الناس إذا علم من الرجل  يصيبون ،جمتهدون

وإذا علم منه ما يبغضه  ،عن سيئاته وأعرض ،الرجل مطلقا ما حيبه أحب
وهذا من أقوال أهل البدع واخلوارج  عرض عن حسناته،أو ،أبغضه مطلقا

دل عليه الكتاب ما  :يقولون وأهل السنة واجلماعة ،واملعتزلة واملرجئة
والثواب على  ،اهلل وفضله وهو أن املؤمن يستحق وعد، والسنة و اإلمجاع

فيه ما  وإن الشخص الواحد جيتمع ،على سيئاتهحسناته، ويستحق العقاب 
 ،وما حيب منه ،وما يذم عليه ،وما حيمد عليه ،وما يعاقب عليه ،يثاب عليه
 .(2))فهذا هذا ،منه وما يبغض

احلب والبغض حبسب ما فيهم ) :وقال ابن أبي العز احلنفي رمحه اهلل تعاىل
وسبب  ،اليةاخلري والشر، فإن العبد جيتمع فيه سبب الَو من خصال

 .(3)ه(ومبغوضًا من وج ،حمبوبًا من وجه و احلب والبغض، فيكون ،العداوة
رمحه اهلل  اإلمام عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب الوق 

 اإلميان، وليعلم أن املؤمن جتب مواالته وحمبته على ما معه من) :تعاىل
نه ال خيرج من فإ فإذا قلنا ،ويبغض ويعادى على ما معه من املعاصي

                                                 

 .(28/209) :جمموع الفتاوى (1)
 .(11/16) :تاوىجمموع الف (2)
 .384: ـص ألبي العز شرح الطحاوية (3)
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ال  ؟أو نكرهه على سبيل اإلطالق ؟فهل حنبه على سبيل اإلطالق اإلميان
 .(1) (املعاصي حنبُُّه مبا معه من اإلميان، ونكرهه مبا معه من ،هذا وال هذا

الناس يف الوالء والرباء ) :صاحل بن فوزان الفوزانوقال فضيلة الشيخ 
 ،معاداة معها حمبة خالصة ال من ُيحبُّ :القسم األول :أقسام على ثالثة

 ويف ،والصاحلني ،والشهداء ،قنييوالصدِّ ،وهم املؤمنون اخُللَّص من األنبياء
 ×.رسول اهلل  مقدمتهم

ُبغضًا ومعاداة خالصني ال حمبة وال  ُيبغُض وُيعادى ي: منالقسم الثان 
 ،واملنافقني ،املشركني، ومواالة معهما؛ وهم الكفار اخللص من الكفار

 .ملرتدين وامللحدين على اختالف أجناسهموا
وجه، فيجمع فيه احملبة  ويبغض من ،من حيب من وجه :القسم الثالث 

حيبون ملا فيهم من اإلميان، ويبغضون ملا  ،؛ وهم ُعصاة املؤمننيوالعداوة
وحمبتهم تقتضي مناصحتهم  ،هي دون الشرك والكفر فيهم من املعصية اليت

بل ينكر عليهم  ،السكوت على معاصيهم زفال جيو ،واإلنكار عليهم
احلدود والتعزيرات  وتقام عليهم ،وينهون عن املنكر ،ويؤمرون باملعروف

 ولكن ال يبغضون بغضًا ،ويتوبوا من سيئاتهم ،حتى يكفوا عن معاصيهم
ويتربُأ منهم كما تقوله اخلوارج يف مرتكب الكبرية اليت يف دون  ،خالصًا

يعتدل  ن حبًا ومواالة خالصني كما تقوله املرجئة،حيبون ويوالو الشرك، وال
 .(2) (ما ذكرنا كما هو مذهب أهل السنة واجلماعة يف شأنهم على

                                                 

، اجلزء جمموعة الرسائل واملسائل النجديةاإلميان والرد على أهل البدع )مطبوع ضمن  (1)
 .137: ـالثاني( ص

 .317: ـاإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد على أهل الشرك واإلحلاد ص (2)
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  .واهلل املوفق واهلادي ،والكالم يف هذه املسألة كثري 
 القاعدة اخلامسة والتسعون  

 ان(أهل السنة ال يعطون مرتكب الكبرية اإلميان املطلق وال يسلبونه مطلق اإلمي)

نعم، هذا هو الذي ندين اهلل تعاىل به، وهو الذي نقسم باهلل تعاىل  أقول:
ال بد وأن تؤثر يف قلبه، ويف إميانه، إن العبد إذا فعل املعصية فإنها عليه، ف

، فال ب اختالف هذه املعصية كربا وصغراوهذا التأثري خيتلف على حس
ل إميانه سليمة ال ميكن أيدا أن يتقحم يف الذنوب واملعاصي وتكون حا

وننطقه بألسنتنا هو  ،، بل الذي نعتقده بقلوبنانقص فيها، هذا ال ميكن أبدا
، وهو أن العبد إذا ارتكب لسن ة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىلما قرره أهل ا

ولكن ال خيرج بها العبد ، هذه املعصية سوف تنقص من إميانه املعصية فإن
لسنة حيكمون على ، فأهل ار هذه املعصيةبقد ، بل ينقص من إميانهمن امللة

هو مؤمن مبا  :ويقولون ،ولكنه ناقص اإلميان ،نه مؤمنمرتكب الكبرية بأ
وقولنا يف  ،وفاسق مبا ارتكبه من الذنوب والعصيان ،بقي معه من اإلميان

فمرتكب الكبرية ال نعطيه كل  ،( أي كل اإلمياناإلميان املطلق: )القاعدة
( أي بعض مطلق اإلميان: )وقولنا ،عه بعض اإلميانبل يكون م ،اإلميان
حبيث ال  ،أي أننا ال حنكم عليه باخلروج عن مسمى اإلميان بالكلية ،اإلميان

ذلك اإلميان ليس ولكنه  ،فهو مؤمن ،يبقى معه وال شيء يسري من اإلميان
ولكنه ليس ذلك النقص املوجب له تالشي اإلميان  ،وإميانه نقص ،الكامل

ومبا أن مذهبهم  ،فهم الوسط يف هذا الباب ،واخلروج من مسماهمن قلبه 
فال بد وأن نستدل على كل جزء منها  ،رمحهم اهلل تعاىل مبين  على جزأين

 .مبا تيسر من األدلة
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ال نعطيه اإلميان املطلق( : )وهو قوهلم رمحهم اهلل تعاىل :فأما اجلزء األول 
وفعل  ،ومؤشر إميانه اخنفض ،أي أن إميانه نقص بارتكابه هلذه الكبرية

  :وبرهان ذلك عدة أمور ،الكبري أثر فيه نقصا واخنفاضا
 اهلل رسوَل َأنَّ - عنه اهلل رضي - هريرة الصحيحني من أبي يفما  :منها
 حني السارق يسرق وال ،مؤمن وهو يزني حني الَزاني يزني ال) :قال ×

قال أبو  (.منمؤ وهو يشربها حني اخلمر يشرب وال، مؤمن وهو يسرق
مؤمًنا تامًّا، وال يكون له هذا كون )ال ي :عبداهلل البخاري رمحه اهلل تعاىل

 ،والسرقة فهذه املعاصي من الزنا، وشرب اخلمر، ،(1)(نور اإلميان
مما يدل على أن فعل املعصية  ،واالنتهاب، والغلول أوجبت نقص اإلميان

 .ينقص اإلميان
واهلل ال يؤمن، واهلل ال : )ة مرفوًعاأبي هريرمن األدلة كذلك حديث و 

َمن ال يأمن جاره )قال:  ؟قالوا: من يا رسول اهلل (،يؤمن، واهلل ال يؤمن
فمعصية أذى اجلار، وإسرار العداوة له، وتربص حلول الدوائر  .(2)(بوائقه

 ويف صحيح مسلم من حديث ابن مسعود ،به أوجبت نقص اإلميان
فهذه  ،(3)(يف قلبه مثقال ذرة من كربن كاال يدخل اجلنة من ) مرفوًعا:

املعصية العظيمة أوجبت نقص اإلميان الذي حتصل به النجاة يوم 
الصحيحني من حديث ابن مسعود  من األدلة كذلك ما يفو.القيامة

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
 تقدم خترجيه. (2)
( 4091) :( يف اإلميان، باب حتريم الكرب وبيانه، وأبو داود رقم91) :مسلم رقمأخرجه  (3)

( يف الرب والصلة، باب ما جاء يف 1999) :يف األدب، باب ما جاء يف الكرب، والرتمذي رقم
 الكرب.
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والوصف بالفسوق والكفر  .(1)(سباب املسلم فسوق، وقتاله كفر) مرفوًعا:
 ،أثرتا تأثرًيا بليًغا يف نقص اإلمياناألصغر دليل على أن هاتني املعصيتني قد 

  .مما يدل على أن فعل املعصية ينقص اإلميان بقدر هذه املعصية
ال يدخل اجلنة ) :الصحيحني من حديث حذيفةمن األدلة كذلك ما يف و

 ،فهذه املعصية أنقصت اإلميان الواجب نقًصا كبرًيا .أي: منام .(2)(تقتا
والنصوص على ذلك  ،يدخل اجلنةحيث إن صاحبها حكم عليه بأنه ال 

 .كثرية جدًّا ال تكاد حتصر، وتفيد مبجموعها أن فعل املعاصي ينقص اإلميان
كل حديث ينص على أن من فعل كذا وكذا فليس  :بل ومن األدلة كذلك

ألنه مل ينف عنه اإلميان إال  ،فهو دليل على هذه القاعدة الكبرية ،مبؤمن
فهذه األدلة تفيدك أن ارتكاب  ،ميانهبسبب النقص واخللل الذي أصاب إ

وال خترج  :وأما قول أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل ،الكبرية تنقص من اإلميان
 .فاألدلة عليما كثرية ،العبد من امللة بالكلية

 ،(3)چڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچقوله تعاىل:  :فمنها 
اليت تليها: وقال يف اآلية  .فسماهم مؤمنني مع اتصافهم بقتال بعضهم بعًضا

                                                 

ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم ): ×البخاري يف الفنت، باب قول النيب أخرجه  (1)
ويف اإلميان، باب خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال (، 7076رقم: ) ،(رقاب بعض

ومسلم (، 6044رقم: )ويف األدب، باب ما ينهى من السباب واللعن، (، 84رقم: )يشعر، 
 (.سباب املسلم فسوق وقتاله كفر): ×( يف اإلميان، باب قول النيب 64) :رقم

 :ومسلم رقم(، 6056رقم: )لنميمة، يف األدب، باب ما يكره من ا البخاريأخرجه  (2)
 .ان، باب بيان غلظ حتريم النميمة( يف اإلمي105)
 .9احلجرات:  (3)



 

 111 

مما يدل على  ،فوصفهم باإلميان، وجعلهم إخوة، (1)چۈ  ٴۇ  ۋچ
أنه ال يزال بينهم أخوة اإلميان، فعلمنا بذلك أن ارتكاب الكبرية ال خيرج 

  .العبد من دائرة اإلميان بالكلية
گ      کڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کچ: قوله تعاىلومن األدلة 

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڳ  ڱ   ڳگ  گ  گ  ڳ   ڳ

مما يدل على أنه ال يزال  ،فوصف القاتل بأنه أٌخ للمقتول ،(2)چڻ
على اإلميان مع اتصافه بالقتل، فعلمنا بذلك أن ارتكاب الكبرية ال خيرج 

  .عن مسمى اإلميان
أنه كان يشرب  -امللقب محاًرا-يف حديث عياض ما ورد  :ومن ذلك

عنه أحد الصحابة، فقال عليه الصالة والسالم: اخلمر، فيؤتى به فيجلد، فل
  .(3)(ال تلعنه؛ فواهلل، إني ال أعلم إال أنه حيب اهلل ورسوله)

ومن املعلوم أن شرب اخلمر من الكبائر، ومع ذلك أثبت له أنه حيب اهلل 
ورسوله، أي: هو مؤمن، فأثبت له اإلميان مع تلبسه بهذه الكبرية، فعلمنا 

وقد ، برية ال خيرج العبد من مسمى اإلميان بالكليةبذلك أن ارتكاب الك
  .اتفق أهل السنة على ذلك

 َرُسوُل َعَثَناب :حديث علي رضي اهلل تعاىل عنه قال :ومن األدلة على ذلك
 َفِإنَّ ،َخاٍخ َرْوَضَة َتْأُتوا َحتَّى اْنَطِلُقوا) :َفَقاَل َواْلِمْقَداَد َوالزَُّبْيَر َأَنا × اللَِّه
 :َفُقْلَنا ِبَظِعيَنٍة َنْحُن َفِإَذا َخْيُلَنا ِبَنا َتَعاَدى َفَخَرْجَنا (،ِكَتاٌب َمَعَها َظِعيَنًة ِبَها

                                                 

 .10احلجرات:  (1)
 .178البقرة:  (2)
 تقدم خترجيه. (3)
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 َأْو اْلِكَتاَب َلُتْخِرِجنَّ :َلَها َفُقْلَنا ،ِكَتاٌب يَمِع َما :َفَقاَلْت ،اْلِكَتاَب يَأْخِرِج
 ِمْن ِفيِه َفِإَذا ×، اللَِّه َرُسوَل ِبِه َفَأَتْيَنا اِعَقاِصَه ِمْن َفَأْخَرَجْتُه ،الثَِّياَب َلُنْلِقَينَّ

 َأْمِر ِبَبْعِض ُيْخِبُر ِبَمكََّة ِممَّْن اْلُمْشِرِكنَي ِمَن ُأَناٍس ِإَلى َبْلَتَعَة َأِبى ْبِن َحاِطِب
 اْمَرًأ ُكْنُت إني َعَلىَّ َتْعَجْل اَل :َقاَل ؟(َحاِطُب َيا َهَذا َما) :َفَقاَل × النيب

 َلُهْم اْلُمَهاِجِريَن ِمَن َمَعَك َمْن َوَكاَن ،َأْنُفِسَها ِمْن َأُكْن َوَلْم ُقَرْيٍش يف ْلَصًقاُم
 فاتين ِإْذ َفَأْحَبْبُت ،َقَراَبٌة ِبَمكََّة لي َيُكْن َوَلْم ،َقَراَباِتِهْم ِبَها َيْحُموَن َقَراَباٌت

 ِباْلُكْفِر ِرًضا َواَل ،ديين يف َشكًّا َفَعْلُتُه اَم َواللَِّه ،َيًدا ِعْنَدُهْم َأتَِّخَذ َأْن َذِلَك
 اللَُّه َرِضَى ُعَمُر َفَقاَل .(َصَدَق َقْد ِإنَُّه) :× اللَِّه َرُسوُل َفَقاَل ،اإِلْساَلِم َبْعَد
 ْدَق ِإنَُّه) :× يالنَِّب َفَقاَل ،اْلُمَناِفِق َهَذا ُعُنَق َأْضِرُب يَدْعِن اللَِّه َرُسوَل َيا :َعْنُه

 ِشْئُتْم َما اْعَمُلوا :َفَقاَل َبْدٍر َأْهِل َعَلى اطََّلَع اللَُّه َلَعلَّ ُيْدِريَك َوَما ،َبْدًرا َشِهَد
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  :َوَنَزَلْت .(َلُكْم َغَفْرُت َفَقْد

أعين  ،وهو كبرية ،فقد فعل حاطب ما فعل .(2)،(1)چپ    ڀ   ڀ

                                                 

 .1املمتحنة:  (1)
(، وباب فضل من شهد 4274رقم: )فتح، غزوة الالبخاري يف املغازي، باب أخرجه  (2)

وباب إذا اضطر الرجل (،  3007رقم: )ويف اجلهاد، باب اجلاسوس، (، 3983بدرا، رقم: )
ويف (، 3081رقم: )إىل النظر يف شعور أهل الذمة واملؤمنات إذا عصني اهلل وجتريدهن، 

ويف االستئذان، باب من نظر يف كتاب من حيذر رقم: )(، تفسري سورة املمتحنة يف فاحتتها، 
ويف استتابة املرتدين، باب ما جاء يف املتأولني، (، 6259رقم: )من املسلمني ليستبني أمره، 

( يف فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر رضي 2494) :ومسلم رقم(، 6939رقم: )
( يف اجلهاد، باب 2651( و )2650اهلل عنهم وقصة حاطب بن أبي بلتعة، وأبو داود رقم )

 تفسري القرآن، باب ومن ( يف3302) :يف حكم اجلاسوس إذا كان مسلما، والرتمذي رقم
 سورة املمتحنة.
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 ،عذر حاطبا ×ولكن النيب  ،م أنه من الكبائرباعتبار ذات الفعل ال جر
مما يفيد بأن ارتكاب الكبرية  ،ومل يأمره بتجديد إسالمه ،ونهى عمر عن قتله

 .ال خيرج العبد من اإلسالم
 َأنَّحديث عبادة بن الصامت رضي اهلل تعاىل عنهما  :ومن األدلة كذلك 

 اَل َأْن َعَلى يَباِيُعوِن) :ْصَحاِبِهَأ ِمْن ِعَصاَبٌة َوَحْوَلُه َقاَل × اللَِّه َرُسوَل
 َتْأُتوا َواَل ،َأْواَلَدُكْم َتْقُتُلوا َواَل ،َتْزُنوا َواَل ،َتْسِرُقوا َواَل ،َشْيًئا ِباللَِّه ُتْشِرُكوا
 ىفَو َفَمْن ،َمْعُروٍف يِف َتْعُصوا َواَل ،َوَأْرُجِلُكْم َأْيِديُكْم َبْيَن َتْفَتُروَنُه ِبُبْهَتاٍن

 َفُهَو الدُّْنَيا يِف ِبِه َفُعوِقَب َذِلَك ِمْن َشْيًئا َأَصاَب َوَمْن ،اللَِّه َعَلى َفَأْجُرُه ْنُكْمِم
 َعَفا َشاَء ِإْن اللَِّه ِإَلى َفَأْمُرُه َسَتَرُه ُثمَّ َشْيًئا َذِلَك ِمْن َأَصاَب َوَمْن ،َكفَّاَرٌة َلُه

ومن : )فانظر إىل قوله .(1)َذِلَك َعَلى اَيْعَناُهَفَب َقاَل .(َعاَقَبُه َشاَء َوِإْن َعْنُه
أصاب من ذلك شيئا فسرته اهلل فأمره إىل اهلل إن شاء عفا عنه وإن شاء 

أو أتى باهلتان فسرته اهلل يف  ،أو سرق ،أو قتل ،ومن زنا :( فإن معناهعاقبه
فلو  ،أي هو داخل حتت املشيئة ،فمات على ذلك فأمره إىل اهلل ،هذه الدنيا

ملا كان داخال حتت  ،كان ارتكاب هذه اجلرائم مما خيرج مرتكبها من امللة
ألن اهلل تعاىل ال يغفر أن  ،ألن من كان كافرا فإن مآله إىل النار ،املشيئة

فهذا من األدلة الظاهرة الدالة على  ،يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء
 .الكبرية ال خيرج من امللة ابكارتأن 

ن من زنى أإمجاع أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل على  :كذلكومن الدلة  
ولكنهم جممعون  ،والرجم إن كان ثيبا ،فالواجب عليه اجللد إن كان بكرا

                                                 

ومسلم  (،18، رقم: )، يف اإلميان باب عالمة اإلميان حب األنصارالبخاريأخرجه  (1)
 ( يف احلدود: باب احلدود كفارات ألهلها. 1709) :رقم
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فإنه لو كان يكفر بذلك  ،على أنه ال جيب عليه جتديد اإلميان وال االستتابة
وكذلك القول فيمن سرق  ،فالواجب استتابته فإن تاب وإال فالواجب قتله

فلو  ،والزنا والسرقة من الكبائر ،إن الواجب قطع ميينه من مفصل الكفف
وال  ،وال جلد ،كان يكفر فاعل الكبرية لكانت العقوبة ليست جمرد رجم

فإقامة احلدود على تلك اجلرائم وغريها مما  ،وإمنا االستتابة أو القتل ،قطع
 علم.، واهلل أثبت فيه احلد دليل على أن مرتكب الكبرية ال يكفر

ما يف الصحيحني من حديث أبي ذر رضي اهلل تعاىل  :ومن األدلة كذلك
ما من عبد قال ال إله إال اهلل ثم مات على ) ×:قال رسول اهلل  :عنه قال

وإن زنى وإن ) :قال ؟وإن زنى وإن سرق :قلت (،ذلك إال دخل اجلنة
وإن  :قلت (،وإن زنى وإن سرق) :قال ؟وإن زنى وإن سرق :قلت (،سرق

 .(1)(وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر) :قال ؟زنى وإن سرق
فإن العبد لو كان يكفر مبجرد  ،فتأمل هذا الدليل العظيم يف هذه املسألة

 ×ولكن ملا حكم النيب  ،الوقوع يف الزنى والسرقة ملا كان له حظ يف اجلنة
تكاب على من ارتكب ذلك بأنه ال بد وأن يدخل اجلنة علمنا بذلك أن ار

وإن املرجئة قد فرحوا بهذا احلديث فرحا  ،الكبرية ال خيرج العبد من امللة
ألنهم ظنوا أنه يدل على مذهبهم من أن ارتكاب الكبرية ال ينقص  ،كبريا

 ،دلةكعادتهم يف فهم األ ،وقد أبعدوا عن الفهم الصحيح للدليل ،اإلميان
األصل يف فساد فإن الفهم الفاسد هو  ،بل هذه عادة أهل البدع كلهم

                                                 

رقم: يف اجلنائز، باب يف اجلنائز ومن كان آخر كالمه ال إله إال اهلل،  ،البخاريأخرجه  (1)
(، 3222رقم: )ويف التوحيد، باب كالم الرب مع جربيل ونداء اهلل املالئكة، (، 1237)

 .( يف اإلميان، باب من مات ال يشرك باهلل شيئا دخل اجلنة94ومسلم رقم )
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وسوف جنيب عن هذه الشبهة اليت تثار على هذا احلديث وعلى  ،املعتقد
 .اق القواعد اآلتية بأمر اهلل تعاىليغريه يف س

واملهم أن هذا احلديث الشريف يدل على أن مرتكب الكبرية ال خيرج  
لو نظرت أيها األخ الكريم إىل هذه األدلة  :ثم أقول ،العبد من اإلميان

 ،أن النوع األول منها يدل على أن ارتكاب الكبرية ينقص اإلميان لوجدت
والنوع الثاني من األدلة يدل على أنه مع ارتكابه للكبرية فإنه ال خيرج من 

األدلة  فأهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل نظروا إىل كل ،اإلميان بسببها
ومجعوا  ،وا منها شيئاومل يدع ،وأخذوا بكل أطرافها الواردة يف هذه املسألة،

أي اإلميان  ،مرتكب الكبرية ال نعطيه اإلميان املطلق :فقالوا ،بني داللتها
وال  :وقالوا ،ألن األدلة دلت على أن إميانه ينقص بهذه الكبرية ،الكامل

ألن األدلة  ،أي ال خنرجه من امللة بسبب هذه الكبرية ،نسلبه مطلق اإلميان
وهذا هو احلق  ،فأخذوا باألدلة كلها ،لةدلت على أنه ال خيرج من امل

ألن  ،أن ال يرتك شيئا من األدلة الصحيحة الثابتة ،الواجب على املؤمن
لدليلني واملتقرر أن إعمال ا اجلمع بني األدلة واجب ما أمكن، املتقرر أن

إذا علمت هذا وفقك اهلل تعاىل فاعلم  ،حدهما ما أمكنأوىل من إهمال أ
 :سنة واجلماعة يف هذا الباب طائفتانأنه قد خالف أهل ال

 ،وهم األشاعرة واجلهمية واملاتريدية وغريهم ،هم املرجئة :الطائفة األوىل 
وال يؤثر فيه  ،وال ينقصه ،إن ارتكاب الكبرية ال يضر اإلميان :فهؤالء قالوا

وهذا  ،فاإلميان واحد وأهله يف أصله سواء وال تفاضل بينهم فيه ،مطلقا
وقد استدلوا جبمل من األدلة  ،أنه ضالل وبعد عن احلق القول ال جرم
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 ،ولكنهم يرونها مسعفة هلم فيما ذهبوا إليه ،واليت ال داللة هلم فيها أصال
 .وسيأتي الكالم عليها بعد قليل إن شاء اهلل تعاىل

وهم القائلون بأن  ،وهم اخلوارج واملعتزلة ،الوعيدية :والطائفة الثانية 
، ولكن املعتزلة رد ارتكابها خيرج من امللة بالكليةمرتكب الكبرية مبج

بل صار بفعل الكبرية يف  ،نه خرج من امللة ومل يصل إىل الكفريقولون بأ
واملنزلة بني املنزلتني ال  ،وال كافر ،فال يقال له مؤمن ،منزلة بني املنزلتني

 وأما اخلوارج فقد صرحوا بأنه ،عليك أنها من مجلة أصوهلم اخلمسة فىخي
 ،بارتكاب الكبرية صار كافرا مرتدا خالعا ربقة اإلسالم من عنقه بالكلية

ولكن  ،وقد قررنا لكم سابقا أن حقيقة قول املعتزلة أنه كقول اخلوارج
 :ويدلك على ما قلت أمران ،نه كافرعتزلة استحيوا من التصريح بأامل

هما  والنقيضان ،أن تقابل اإلميان والكفر األكرب تقابل نقيض :األول
وإن  ،فإن ارتفع الكفر ثبت اإلميان ،األمران اللذان ال جيتمعان وال يرتفعان
وليس هناك منزلة بني الكفر األكرب  ،زال وصف اإلميان ثبت وصف الكفر

 ،هذه خرافة اعتزالية محقاء ،فال يوصف العبد بواحد منهما ،واإلميان
 .على أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل فىولكنها مكشوفة ال خت

أن املعتزلة ملا حكموا على مرتكب الكبرية يف اآلخرة  :واألمر الثاني 
إن مرتكب الكبرية  :فإنهم يقولون ،حكموا عليه بنفس احلكم على الكفار

وهذا هو عني حكم  ،يف اآلخرة خالد خملد يف النار أبدا ال خيرج منها البتة
م استحيوا من مما يفيدك أنهم كانوا يكفرونه يف الدنيا ولكنه ،الكافر

  :وإال فيقال هلم ،التصريح به
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واجلنة ال يدخلها إال  ،ألنه ليس مبؤمن :فسيقولون ؟ْم تدخلوه اجلنةـَل  َمـِل
 .نفس مؤمنة

فعدم إميانه عندكم  ،م أدخلتموه النار وليس بكافر عندكومل :ثم نقول هلم 
عندكم فإن كان  ،فيكون عدم كفره غري موجب له النار ،مل يوجب له اجلنة

واملهم أن ما قالته  ؟ليس بكافر فلماذا أدخلتموه النار خالدا خملدا فيها أبدا
وهلم ــ أي للوعيدية ــ  ،ولكنهم قالوها ،املعتزلة هي خرافة ال حقيقة هلا

وإمنا أردنا فقط أن  ،أدلة سيأتي اجلواب عنها فيما يأتي إن شاء اهلل تعاىل
اجلماعة رمحهم اهلل تعاىل يف نعرفك بالفرق اليت خالفت أهل السنة و

 واخلالصة منها أن، ولعلنا أفهمناك القاعدة بأمر اهلل تعاىل ،مرتكب الكبرية
، واهلل ولكنه ناقص اإلميان تؤمن اإلميان اجلازم بأن مرتكب الكبرية مؤمن،

 املوفق واهلادي.
  :القاعدة السادسة والتسعون

نتقالياو و اإلميان اخللص ) دخول اجلنة ابتدائي ألهل  

بائر (ملن دخل النار من أهل الك   

اعلم رمحك اهلل تعاىل أن عندنا أصناف من األدلة تدل على أن من  أقول:
من كان آخر كالمه ) ×:، كقوله ( فإنه سيدخل اجلنةال إله إال اهلل: )قال

من مات وهو يعلم أن ×: )وقوله  .(1)(من الدنيا ال إله إال اهلل دخل اجلنة
من شهد أن ال إله إال اهلل وأن ) ×:وقوله  .(2) (هلل دخل اجلنةال إله إال ا

                                                 

 :، رقم(36/363) :أمحدو( يف اجلنائز، باب التلقني، 3116) :رقمرواه أبو داود ب (1)
 .وصححه، ووافقه الذهيب (1/351) :ورواه احلاكم يف املستدرك (،22034)
 .(26، كتاب اإلميان، باب من لقي اهلل باإلميان وهو غري شاك، رقم: )مسلمأخرجه  (2)
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يف حديث أبي  ×وقوله  .(1) (النار دا رسول اهلل حرم اهلل تعاىل عليهحمم
ما من عبد قال ال إله إال اهلل ثم مات على ذلك إال دخل اجلنة، وإن ) :ذر

اقة وكحديث صاحب البطاقة وأن البط .(2)ـ ثالث مرات ـ( زنى وإن سرق
الصغرية اليت فيها ال إله إال اهلل قد قضت على تلك السجالت اليت فيها 

، وما هو جار جمرى هذه األدلة ، فإن (3)من الذنوب واخلطايا الشيء الكثري
، همون من هذه الدلة أنك إن قلت: ال إله إال اهللأهل البدع من املرجئة يف

 الشرك ــ فإن فإنك مهما فعلت ما فعلت من الذنوب واآلثام ــ غري
 ،فإميانك على ما هو عليه ،وأنه ال خوف عليك وال حتزن ،إميانك ال ينقص

فيفهمون من تلك األدلة أن من قال هذه  ،مل ينقص منه شعرة واحدة
، بدليل أن هذه األدلة شهدت العظيمة فإنه املؤمن الكامل اإلميان ةالكلم

بدليل قوله يف هذه  ،نه إن مات على هذه الكلمة فإن مآله إىل اجلنةبأ
فانظر إىل فهمهم إىل هذه األحاديث وما  (،دخل اجلنة) :األحاديث كلها

وهذا جانب كبري مما يستدل به املرجئة على مذهبهم الباطل  ،كان يف معناها
وهذا الفهم الفاسد يف هذه األدلة هو الذي أوجب هلم  ،يف مرتكب الكبرية
 .تلك املقالة الباطلة

                                                 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ البخاري يف األنبياء، باب قول اهلل تعاىل: أخرجه  (1)

( يف اإلميان، باب الدليل على أن من مات 29ومسلم رقم )(، 3435رقم: )، چپ  پ
 .ى التوحيد دخل اجلنةعل
 تقدم خترجيه. (2)
( يف اإلميان، باب ما جاء فيمن ميوت وهو يشهد أن ال إله 2641) :رقمرواه الرتمذي  (3)

 .(6994( )2/213) :أمحدوإال اهلل، 
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لقد تقرر يف قواعد أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل  :نقول جلواب عنه أناو 
 فإن ،تعاىل أن كل فهم يف األدلة خيالف فهم سلف األمة فإنه فهم باطل

 يفهمه ما النصوص هذه من يفهمون كانوا ما تعاىل اهلل رمحهم السلف
 أمرين أحد النصوص هذه من يفهمون تعاىل اهلل رمحهم السلف بل ،املرجئة
  :وهما ،حيحص كالهما
 األحاديث بعض فإن، املقيد على املطلق بناء قبيل من هذا أن :األول
 تقرر وقد، مقيدة وردت قد وبعضها، مطلقة وردت قد الكلمة هذه لفضل

 فاملرجئة، والسبب احلكم يف اتفقا إن املقيد على يبنى املطلق أن األصول يف
 فإنهم واجلماعة السنة أهل وأما، التقييد وأهملوا اإلطالق إىل نظروا إمنا

 قيد القيود فمن، الواردة بالقيود املطلق فقيدوا، مجيعا األمرين إىل نظروا
 والعلم بالطاغوت والكفر، واالنقياد والقبول واحملبة والصدق اإلخالص

 .الصرحية الصحيحة األدلة به وردت قد ذلك وكل، مبدلوهلا واليقني مبعناها
 فإنه عليها ومات الكلمة هذه قال من أن أثبتت إمنا األدلة أن: الثاني

 أنه فيها ليس األحاديث ولكن ذلك يقولون السنة وأهل، اجلنة سيدخل
، حتتمل ال ما األحاديث حتميل ينبغي وال، انتقاال أو ،ابتداء اجلنة يدخل

 تكون أن فاالبتدائي، انتقالي ودخول، ابتدائي دخول، قسمان اجلنة ودخول
 أن هو واالنتقالي، جرمه تعاىل اهلل غفر لو فيما كوذل، منازله أول اجلنة

 بعد اجلنة إىل خيرجه ثم، له تعاىل اهلل يفغر مل لو فيما أوال، النار يدخل
 تعاىل اهلل رمحهم السلف فإنه، علي وأمجع، األدلة به جاءت ما على، ذلك

 رمحهم السلف بل، املرجئة يفهمه ما النصوص هذه من يفهمون كانوا ما
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، صحيح كالهما أمرين أحد النصوص هذه من يفهمون اىلتع اهلل
  .(1):وهما
 األحاديث بعض فإن ،املقيد على املطلق بناء قبيل من هذا أن :األول
 تقرر وقد ،مقيدة وردت قد وبعضها ،مطلقة وردت قد الكلمة هذه لفضل

 فاملرجئة ،والسبب احلكم يف اتفقا إن املقيد على يبنى املطلق أن األصول يف
 فإنهم واجلماعة السنة أهل وأما ،التقييد وأهملوا اإلطالق إىل نظروا مناإ

 قيد القيود فمن ،الواردة بالقيود املطلق فقيدوا ،مجيعا األمرين إىل نظروا
 والعلم بالطاغوت والكفر ،واالنقياد والقبول واحملبة والصدق اإلخالص

 .الصرحية الصحيحة األدلة به وردت قد ذلك وكل ،مبدلوهلا واليقني مبعناها
 فإنه عليها ومات الكلمة هذه قال من أن أثبتت إمنا األدلة أن :الثاني

 أنه فيها ليس األحاديث ولكن ذلك يقولون السنة وأهل ،اجلنة سيدخل
 ،حتتمل ال ما األحاديث حتميل ينبغي وال ،انتقاال أو ابتداء اجلنة يدخل

 تكون أن فاالبتدائي ،قاليانت ودخول ،ابتدائي دخول ،قسمان اجلنة ودخول
 أن هو واالنتقالي ،جرمه تعاىل اهلل غفر لو فيما وذلك ،منازله أول اجلنة

 بعد اجلنة إىل خيرجه ثم ،له تعاىل اهلل يفغر مل لو فيما أوال، النار يدخل
 فيها فاألدلة ،السنة أهل عليه وأمجع ،األدلة به جاءت ما على ،ذلك

 لفهم خمالفا فهما األدلة هذه من يفهمون ئةفاملرج ،حال كل وعلى ،متواترة
 فهم خيالف فهم كل أن واملتقرر ،عقدية واملسألة ،وأئمتها األمة سلف
 .باطل فهو االعتقاد مسائل يف األمة سلف

                                                 

 هذه الفقرة متكررة، األوىل حذفها. (1)
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فاخلطأ الذ وقع فيه املرجئة بالنسبة للتعامل مع هذه األدلة هو أنهم فهموا  
واملتقرر يف  ،ق على املقيدمنها ما يدل عليه اإلطالق ومل حيملوا املطل

 .القواعد أن املطلق حيمل على املقيد إن اتفقا يف احلكم
أنه  (دخل اجلنة) :أنهم فهموا من قوله يف هذه األحاديث واخلطأ الثاني: 

ألن  ،وهذا فهم ليس بصحيح ،الدخول االبتدائي من غري سبق تعذيب
وال يقيد إال  ،قهواألصل بقاء املطلق على إطال ( مطلق،دخل اجلنة) :قوله

فانظر كيف نكسوا على رؤوسهم  ،فهم يقيدونه بأنه دخول ابتدائي ،بدليل
فقيدوا الدخول بأنه  ،وقيدوا ما حقه اإلطالق ،فأطلقوا ما حقه التقييد

مع أنه ورد مطلقا يصدق على الدخول االبتدائي  ،دخول ابتدائي
 إله إال اهلل دخل ال :وأطلقوا األدلة الدالة على أن من قال ،واالنتقالي

فقد ورد  ،أطلقوها عن املقيدات الكثرية الواردة يف هذا الباب ،اجلنة
 ،والقبول ،والصدق ،واحملبة ،واإلخالص ،واليقني ،تقييدها بالعلم

فانظر  ،وأدلة هذه القيود مذكور يف موضعه ،والكفر بالطاغوت ،واالنقياد
وجوهم يف صحراء  وهاموا على ،وقيدوا املطلق ،كيف أطلقوا املقيد

الضالل والتيه يف هذا الباب حتى صدرت منهم األقوال اليت هي فضيحة 
فهذه القاعدة ترد  ،فنعوذ باهلل تعاىل من اخلذالن والضالل ،ال تكاد تسرت

فال بد وأن تعرف أيها السين املوفق أن  ،انب كبرية من أدلتهموعلى ج
 ،الدخول االبتدائي:  قسمنيالدخول إىل جنة اهلل تعاىل قد قسمته األدلة إىل

وهذا يكون ألهل  ،ونعين به أن تكون اجلنة هي أول دار يسكنها العبد
 ،املؤمنون اخللص ،  وهم املعنيون بقولنا:اإلميان الذين ال ذنوب عليهم

وكذلك يدخل فيهم أهل الكبائر والذنوب ممن أراد اهلل تعاىل أن يتجاوز 
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ويبقى من  ،اهلل هو الغفور الرحيمو ،ويفغر هلم كبائرهم ،عنهم ذنبوهم
فإنه يدخل النار، ولكنه ال خيلد  ،عليه ذنوب مل يرد اهلل تعاىل أن يغفرها له

مهما  ،نه ال خيلد يف النار أحد ممن معه أصل اإلسالم، كما تقرر بأفيها
إال أنه سيخرج منها يوما من الدهر وإن  ،طالت فرتة عذابه وبقائه يف النار

أي أن اجلنة ليست  ،فيخرج منها إىل اجلنة انتقاال ،ما أصابهأصابه قبل ذلك 
نه دخل ، فكالهما يصدق عليه بألدار الثانيةابل هي  ،هي أول دار يسكنها

وهذا ، واآلخر دخل اجلنة انتقاال ،ولكن أحدهما دخل اجلنة ابتداء ،اجلنة
ما من عنه: )يف حديث أبي ذر رضي اهلل تعاىل  ×هو معنى قول النيب 

فإن النيب  .(1)(د قال ال إله إال اهلل إال دخل اجلنة، وإن زنى وإن سرقعب
 ،قد بني هنا أن الوقوع يف الزنا والسرقة ال مينع العبد من دخول اجلنة ×

ولو بقي  ،فهو إىل اجلنة صائر ،حتى وإن عذبه اهلل تعاىل على الزنا والسرقة
ويكون دخوله للجنة  ،ةفهو سيدخل اجلن ،يف النار ما بقي فيها بسبب كبريته

ال يقصد أن الوقوع يف  ×فالنيب  ،فصدق احلديث وبانت داللته ،انتقاليا
بل يقصد أن الزنا  ،هذا فهم خطأ ،ال أبدا ،الزنا والسرقة ال ينقص اإلميان

والسرقة من مجلة الكبائر اليت ال توجب خلود صاحبها يف النار حتى وإن 
فإنه سيخرج منها يوما من الدهر  ،عذب عليها يف النار سنني متطاولة

حيتمل أنه الدخول  إال دخل اجلنة() :فقوله يف احلديث ،ويدخل اجلنة
وحيتمل أنه الدخول  ،وهذا فيما لو غفر اهلل تعاىل زناه وسرقته ،االبتدائي
وهذا فيما لو مل يغفر اهلل تعاىل له وأراد تعذيبه على الزنا  ،االنتقالي
فاحذر من الفهم املغلوط يف  ، سيدخل اجلنةويف كال احلالتني ،والسرقة

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
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فلو زنا العبد وسرق ومات عليها وغفر اهلل له وأدخله اجلنة بدون  ،احلديث
ولو عذبه ثم أخرجه من النار  ،تعذيب فقد صدق عليه أنه دخل اجلنة

 .وأدخله اجلنة بعد ذلك فقد صدق عليه بأنه دخل اجلنة
 ،ن زنى وإن سرقخل اجلنة حتى وإإله إال اهلل فسيدمن مات على ال  إذن

واملتقرر عندنا أن الكبائر ال متنع من دخول  ،فإن زناه وسرقته من الكبائر
ألن دخول اجلنة ينقسم عندنا معاشر  ،وال توجب اخللود يف النار، اجلنة

ولعل القاعدة قد  ،انتقالي :وإىل دخول ،ابتدائي :أهل السنة إىل دخول
وبان لك كيف ترد بها على من يفهم من  ،اتضحت لك إن شاء اهلل تعاىل

وهذا غلط كبري يف فهم هذه  ،بأنه الدخول االبتدائي (دخل اجلنة) :قوله
 ، واهلل املوفق واهلادي.كما قررناه لك ،األدلة

 القاعدة السابعة والتسعون 

ن معه أصل اإلسالم () ال خيلد يف النار أحد مم  

 السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل،ل ن أهنعم، هذا هو املتفق عليه بأ أقول:
نهم ال خيلدون فيها حتى ، فإونعين بهم أهل التوحيد ممن معه أصل اإلميان

 ،ىل هلماوإن طالت فرتة تعذيبهم يف النار بسبب كبائرهم إن مل يغفر اهلل تع
فكل من مات على كلمة التوحيد ومل يأت مبا  ،فهم إىل اجلنة صائرون

فإنه إن  ،لدنيا مصرا عليهااعض الكبائر اليت كان يف ولكن عنده ب ،بناقضها
، ولكنه سيخرج منها يف حني من الدهر ،ىل له فسيدخل النارامل يغفر اهلل تع

النار فيما لو دخل املوحد فيها بسبب ذنوبه  فالتوحيد مينع من اخللود يف
 :واألدلة يف ذه املسألة كثرية ،وكبائره
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 :قال × اهلل رسوَل أن - عنه اهلل رضي - مالك بن أنسحديث  :منها 
، اهلل إال إله ال: قال من - النار من أخِرجوا: يف روايةو - النار من َيْخُرُج)

 إال إله ال: قال من النار من أخرجوا، شعرية َيِزن ما اخلري من قلبه يف وكان
 إله ال: قال من النار من أخرجوا، ُبرَّة يزن ما اخلري من قلبه يف وكان، اهلل

فأهل التوحيد سيخرجون . (1)(َذرَّة يزن ما اخلري من قلبه يف وكان، اهلل الإ
 .منها ولن خيلدوا فيها

 اهلل رسوُل قال :قال - عنه اهلل رضي - اخلدري سعيدحديث أبي  :ومنها 
 أبو قال - اإلميان من ذرَّة مثقال قلبه يف كان من النار من خيرج) :×

 .الرتمذي أخرجه .(2)چڃ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ چ  :فليقرأ شك فمن :سعيد
 .(3)وهو حديث صحيح

 عن ُيسَأل جابرا مسع - عنه اهلل رضي - الزبريحديث أبي  :ومنها 
 فوق ذلك أي - انُظْر ،وكذا كذا عن القيامة يوم حنن جنيء): فقال ؟الورود
 ثم ،فاألوُل األوُل :تعبد كانت وما ،بأوثانها اأُلمم فُتدعى :قال - الناس
 أنا :فيقول ،ربَّنا ننتظر :فنقول ؟تننتظرون من: فيقول ذلك بعد َربُّنا يأتينا
 ،بهم فينطلق :قال ،يضحك هلم فيتجلَّى ،إليه ننظر حتى:فيقولون ،ربُّكم

 ،يتَّبعونه ثم ،نورا - مؤمن أو منافق - منهم إنسان كلُّ وُيعَطى ،ويتَّبعونه
 نوُر ُيطَفُأ ثم ،اهلل شاء من تأخذ وحَسك كالليُب جهنم ِجْسِر وعلى

 ،البدر ليلَة كالقمر وجوُههم زمرة أول فتنجو ،املؤمنون ينجو ثم ،املنافقني

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
 .40النساء:  (2)
 (.هذا حديث حسن صحيحوقال: ) (.2598أبواب صفة جهنم، رقم: )، سنن الرتمذي (3)
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 ثم ،السماء يف جنم كأضوء َيُلوَنهم الذين ثم ،ُيحاَسُبوَن ال ،ألفا سبعون
 إال إله ال :قال من النَّار من خيرج حتى ويشفعون ،الشفاعة حتلُّ ثم ،كذلك

 وجْيعل ،اجلنة بفناء فيجعلون ،شعرية َيِزن ما خلريا من قلبه يف وكان ،اهلل
 ويّذَهُب ،السَّيل يف الشيء نبات ُينبتوا حتى ،املاء عليهم يرشُّون اجلنة أهل

 . (1)(معها أمثاهلا وعشرُة الدنيا له جتَعَل حتى يسأُل ثم ،راُقُهح
 عنهما اهلل رضي - اهلل عبد بن جابرما يف الصحيحني من حديث  :ومنها

 كأنهم، بالشفاعة قْوم النار من َيْخُرُج) :× اهلل رسوُل قال :الق -
 ُيْخِرُج اهلل إن) :رواية ويف. (الضغابيس قال؟ الثَّعاريُر ما: قلنا، الثَّعاريُر

 النار من قوما ُيْخِرُج اهلل إن) :أخرى ويف ،(اجلنة فيدخلهم النار من ناسا
 .(2) (بالشفاعة

 :قال × اهلل رسوَل أنَّ:- عنه اهلل ضير - مالك بن أنسحديث  :ومنها 
 أهُل فُيسمِّيهم اجلنة فيدخلون، سْفع منها مسَّتهم بعدما قوم النار من خيُرُج)

 .(3) (اجلهنميِّني: اجلنِة
: قال × اهلل رسوَل أنَّ :- عنه اهلل رضي - مالك بن أنسحديث  :ومنها 
 أحُدهم فيلَتِفُت، لوج عز اهلل على فُيْعَرضون، أربعة النَّار من خيُرُج)

. (4)(منها اهلل فينجيه، فيها ُتعْدني فال منها أخرجتين إذ، ربِّ أي: فيقول
 اهلل رسوُل قال: قال - عنه اهلل رضي - مسعود بن اهلل عبدحديث  :ومنها

                                                 

 ( يف اإلميان، باب أدنى أهل اجلنة منزلة فيها.191) :رقمأخرجه مسلم  (1)
 :ومسلم رقم(، 6558رقم: )البخاري يف الرقاق، باب صفة اجلنة والنار، أخرجه  (2)
 ( يف اإلميان، باب أدنى أهل اجلنة منزلة فيها.191)
 (.8119، رقم: )يف الرقاق، باب صفة اجلنة والنارالبخاري جه أخر (3)
 ( يف اإلميان، باب أدنى أهل اجلنة منزلة فيها.192) :رقمأخرجه مسلم  (4)
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 دخوال اجلنة أهل وآخَر، منها خُروجا النار أهِل آخَر ألْعَلُم إنِّي) :×
، اجلنة فاْدُخل اذهْب: له اهلل فيقول، بواح النار من خيرُج رجل: اجلنة

، مألى وجدُتها، ربِّ يا: فيقول فريجع، مألى أنها إليه فيخيَّل، فيأتيها
 أنها إليه فُيخيَّل، فيأتيها: قال، اجلنَة فادخل اذهْب: وجل عزَّ اهلل فيقول
: له وجل عز اهلل فيقول، مألى وجدُتها ربِّ يا: فيقول فريجع، مألى
 مثَل لك إنَّ أو، َأمثاهلا وعشرة، الدنيا مثَل لك فإن، اجلنة لفادخ اذهب
 ؟(امللك وأنت - بي أتضحك أو - بي أَتْسَخُر: فيقول، الدنيا أمثال عشرَة

: لويق فكان ،نواِجُذه بَدْت حتى َضِحَك × اهلل رسوَل رأيُت فلقد قال
 .(1)(منزلة اجلنة أهل أدنى ذلك)
 أن عنه اهلل رضي اخلدري سعيد أبي عن مسلم رواه ماحديث  :ومنها 

، برمحته يشاء من يدخل، اجلنة اجلنة أهل يدخل) :قال × اهلل رسول
 من حّبة مثقال قلبه يف وجدمت من انظروا: يقول ثم ،النار النار أهل ويدخل
 .(2)(فأخرجوه إميان من خردل

 اهلل رسوُل قال: قال - عنه اهلل رضي - اخلدري سعيدحديث أبي  :ومنها 
، حيَيون وال فيها ميوتون ال فإنهم، أهلها هم الذين الناِر أهُل أمَّا) :×

 هم فأماتت - خبطاياهم :قال أو - بذنوبهم الناُر أصابتهم ناس ولكن
 فُبثُّوا ضبائَر ضبائَر بهم فجيء، بالشفاعة ُأذن فْحما كانوا إذا حتى، إماتة

                                                 

 :ومسلم رقم(، 6571رقم: )البخاري يف الرقاق، باب صفة اجلنة والنار، أخرجه  (1)
( يف صفة جهنم، 2598) ( يف اإلميان، باب أخر أهل النار خروجا، والرتمذي رقم186)

 ( .10باب رقم )
( يف اإلميان، باب إثبات الشفاعة وإخراج املوحدين من 184) :ومسلم رقمصحيح  (2)

 النار.
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 احلبَِّة نبات فينبتون، يهمعل أفيضوا اجلنة، أهل يا: قيل ثم، اجلنة أنهار على
 كان قد × اهلل رسوَل كأنَّ: القْوم ِمَن رجل فقال، السْيل محيل يف

 .(1)(بالبادية
 قد أنهم رأْوا فإذا) أبي سعيد اخلدري الطويل  وفيه: ما يف حديث :ومنها 

، معنا ُيصلَّون كانوا إخواُننا، ربَّنا: يقولون، إخوانهم يف َشَفعوا َنجْوا
 وجْدُتم فمّن، اذَهُبوا: وجل عز اهلل فيقول، معنا ويعملون، َعنام ويصومون

 النَّار على صورهم اهلل وحيّرم، فأخرجوه إميان من دينار مثقال قلبه يف
 ساقيه، أنصاف وإىل، قدميه إىل النار يف غاب قد فبعُضهم، بذنوبهم

 قلبه يف وجدمت فمن اذهبوا: فيقول، يعودون ثم، عرفوا من فيخرجون
: فيقول، يعودون ثم، عرفوا من فيخرجون، فأخرجوه دينار نصف المثق

 من فُيخِرجون، فأخرجوه إميان من ذرَّة مثقال قلبه يف وجدمت فمن اذهبوا
ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ :فاقرؤوا ،تصدَّقوني مل فإن :سعيد أبو قال - عَرُفوا

، واملؤمنون واملالئكة،، النبيون فيشفع ،(2)چچ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ
 قد أقواما فيخرُج النار من قبضة فيقبض، شفاعيت بقيْت: اجلبار لفيقو

 حافََّتيه يف فينبتون، احلياة ماُء: له يقال، اجلنَّة بأفواه نهر يف فُيْلَقْون، امُتِحُشوا
 كان فما، الصخرة جانب إىل رأيتموها قد، السيل محيل يف احلبَّة تنبت كما
، أبيض كان منها الظل جانب إىل كان وما، أخضر كان منها الشمس إىل

 فيقول اجلنة فيدخلون، اخلواتيم رقابهم يف فيجعل، اللؤلؤ كأنهم فيخرجون
 خري وال، عملوه عمل بغري اجلنَة أْدِخْلهم، الرمحن عتقاُء هؤالء: اجلنَّة أهل

                                                 

 ( يف اإلميان، باب إثبات الشفاعة وإخراج املوحدين من النار.185) :رقمأخرجه مسلم  (1)
 .40النساء:  (2)
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واألحاديث يف هذه القاعدة  ،(1)(معه ومثله رأيتم ما لكم: هلم فيقال، قدَّموه
وقد انعقد إمجاع أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل  ،تبلغ حد التواتر

 قال ،ونصوصهم يف هذا األمر كثرية معلومة ،على هذه القاعدة العريقة
 ذنوبًا أذنب وإن املؤمن أن السنة أهل ويعتقد: )اهلل رمحه الصابوني اإلمام
 ،امنه تائب غري الدنيا من خرج إن ،بها يكفر ال فإنه ،وكبائر صغائر كثرية

 شاء إن - وجل عز - اهلل إىل أمره فإن ،واإلخالص التوحيد على ومات
 معاقب وال بالنار مبتلى غري غامنًا ساملًا القيامة يوم اجلنة وأدخله ،عنه عفا

 ،واألوزار اآلثام من القيامة يوم إىل استصحبه ثم واكتسبه ارتكبه ما على
 أعتقه بل ،فيها خيلد مل هعذب وإن ،النار بعذاب مدة وعذبه عنه عفا شاء وإن

 .(2) (القرار دار نعيم إىل منها وأخرجه
 خيرج ال املؤمن أن على السنة أهل اتفق: )اهلل رمحه البغوي اإلمام وقال 

 شيئًا عمل وإذا ،إباحتها يعتقد مل إذا الكبائر من شيء بارتكاب اإلميان عن
 إىل هو بل ،حلديثا به جاء كما ،النار يف خيلد ال ،التوبة قبل فمات ،منها
 اجلنة أدخله ثم ،ذنوبه بقدر عاقبه شاء وإن ،عنه عفا شاء إن ،اهلل

 .(3)(برمحته
النار ال خيلدون الكبائر يف وأهل : )وقال اإلمام الطحاوي رمحه اهلل تعاىل

 .(4) فيها إذا ماتوا وهم موحدون(
                                                 

(، 7439رقم: ) چڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ     پ  چ  :البخاري يف التوحيد، بابأخرجه  (1)
 .( يف اإلميان، باب معرفة طريق الرؤية183) :ومسلم رقم

 تحقيق د. ناصر بن عبد الرمحن اجلديع.ب 276 ـعقيدة السلف وأصحاب احلديث ص (2)
 .(1/103)إلمام البغوي: لشرح السنة  (3)
 .66: ـمنت الطحاوية بتعليق األلباني ص (4)
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 :حاويالط اإلمام كالم على تعليقه يف احلنفي العز أبي ابن اإلمام وقال 
 ينقل كفرًا يكفر ال الكبرية مرتكب أن على كلهم متفقون السنة أهل إن)

 لكان امللة عن ينقل كفرًا كفر لو إذ ،اخلوارج قالت كما ،بالكلية امللة عن
 احلدود جتري وال ،القصاص ولي عفو يقبل وال ،حال كل على يقتل مرتدًا

 وفساده النهبط معلوم القول وهذا ،اخلمر وشرب والسرقة الزنا يف
 اإلميان من خيرج ال أنه على ومتفقون ،اإلسالم دين من بالضرورة
 .(1) (الكافرين مع اخللود يستحق وال ،الكفر يف يدخل وال واإلسالم

اب والسنة مع تونصوص الك): بن تيمية رمحه اهلل يقول شيخ اإلسالم 
 ،ذبوأئمتها متطابقة على أن من أهل الكبائر من يع اتفاق سلف األمة

 .(2) (مثقال ذرة من إميان وأنه ال يبقى يف النار من يف قلبه
اإلسالم متقدموهم ومتأخروهم  أمجع أهل: )ويقول األشعري رمحه اهلل 

وإخراج املوحدين  ،ويف مسائل القدر ،على رواية األحاديث يف صفات اهلل
 .(3) (املذنبني من النار

مل يبق يف النار إال من ) :×ه وقول) :ويقول القاضي عياض رمحه اهلل تعاىل 
حجة ملا أمجع عليه املسلمون إال من اتبع هواه من  (...نحبسه القرآ

 .(4) (بتخليد املذنبني اخلوارج واملعتزلة بقوهلم

 

                                                 

 .302: ـح الطحاوية صشر (1)
 .(1/115) :الفتاوى الكربى البن تيمية (2)
 مل أقف عليه. (3)
 مل أقف عليه. (4)
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 القاعدة الثامنة والتسعون 

  ت املشيئة ()مرتكب الكبرية يف اآلخرة حت

شيء من الكبائر،  إن مات مصرا على : اعلم رمحك اهلل تعاىل أن العبدأقول
 :يكون يوم القيامة قد أتى بأمرين ، فإنهولكنه مات على التوحيد

وهو التوحيد وما معه من األعمال الصاحلة،  أتى بأمر يوجب له الثواب، 
وهي ما بقيت معه من اإلميان، وأتي بأمر يوجب له العقوبة، وهي تلك 

مرتكب الكبري معه  ون، فيكمات وهو مصر عليها ومل يتب منها الكبائر اليت
موجب الثواب، وموجوب العقاب، فاجتمع يف حقه املوجبان، فال جنزم له 

، بل نقول: مبا أنه من أهل العقابوال جنزم له ب ،نه من أهل الثواب ابتداءبأ
ىل غفر له ذنوبه ، فإن شاء اهلل تعاوجبني فيكون أمره إىل اهلل تعاىلأنه أتى بامل

 ،، وإن شاء عذبه يف النار بقدر كبريتهجلنة ابتداءوحما عنه كبريته، وأدخله ا
كما قالت ، فال نقول بأنه يدخل اجلنة ابتداء ثم خيرجه منها إىل اجلنة انتقاال

ولون بأنه ال ، فهو يقا القول على قوهلم فيه يف الدنيا، ألنهم بنوا هذاملرجئة
، ي املطلقد يف النار اخللود األبدنه خيليضر مع اإلميان ذنب، وال نقول بأ

الدنيا يسلبون  ، ألنهم كانوا يفه الوعيدية من اخلوارج واملعتزلةكما تقول
، وهذا هو الذ دل عليه ل بأنه حتت املشيئة، وإمنا نقوعنه مطلق اإلميان

القرآن والسنة الصحيحة وإمجاع السلف من الصحابة والتابعني واألئمة، 
، (1)چک  ک    ک  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ چ: قال تعاىل

هذه  ،والنفاق األكرب ،والشرك األكرب ،، فالكفر األكربفهذه اآلية يف اآلخرة
، وأما ما دون الشرك فإن اهلل تعاىل ت حيز املغفرة البتةور ال تدخل حتماأل
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، فمن غفر له فإمنا ، ويعذب من يشاء، فيغفر ملن يشاءأثبت أنه حتت املشيئة
ا عذبه ، ومن عذبه اهلل تعاىل منهم فإمنبعبادهفر له لكمال فضله وإحسانه غ

، فهذه اآلية الكريم تدل على ما قرره أهل السنة بعدله وال يظلم ربك أحدا
 تعاىل إنه احلق يف هذه املسألة، ، وأقسم باهللرمحهم اهلل تعاىل يف هذه املسألة

، وأحذرهم احلذر الكبري من عقيدة املرجئة وإني أدعو اجلميع العتقاده
ة لألدلة الواردة يف هذه ، فإنها عقيدة باطلة خمالفوعيدية يف هذه املسألةلوا

، ومن األدلة على ما قرره أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل يف ذلك ما املسألة
 - الصامت بن عبادةرواه البخاري ومسلم رمحهما اهلل تعاىل من حديث 

 على ُتبايعوني): قالف َمجلس، يف اهلل رسول َمَع ُكّنا): قال - عنه اهلل رضي
 حرََّم الَّيت النُّْفَس َتقُتلوا وال َتْزُنوا، وال َتْسِرقوا، وال شيًئا، باهلل ُتشرُكوا أال
 َتفرتونه ببهتان تأتوا وال أوالدكم، َتْقُتلوا وال): رواية يف(، وباحلق إال اهلل
 فأجُرُه منكم ىوف فمْن معروف، يف َتعصوني وال وأرجلكم، أيديكم بني
 له كّفارة فهو الدنيا يف به فعوقب ذلك من شيًئا أصاب ومْن اهلل، ىعل

 شاَء إن اهلل، إىل فأْمُره عليه، اهلل فسَتره ذلك من شيًئا أصاب وَمن وطْهر،
فأمره إىل اهلل ) :فقوله .(1)ذلك على فباَيعناه: قال .(َعذََّبُه شاَء وإن عنه، َعَفا

قرره أهل السنة يف صحة ما  نص قاطع (إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه
 الذين اخلوارج على رد احلديث يف: املازري العالمة يقول، رمحهم اهلل تعاىل

 إذا الفاسق تعذيب يوجبون الذين املعتزلة على ورد بالذنوب، يكفرون

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
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 أن البد: يقل ومل املشيئة حتت بأنه أخرب × النيب ألن توبة، بال مات
 .(1)يعذبه

ن الصامت رضي ما يف السنن يف حديث عبادة ب ومن األدلة عليها كذلك
 َمْن اهلُل، افرتضهنَّ صلوات مخس) ×:: قال رسول اهلل اهلل تعاىل عنه قال

 َوُسُجوَدُهنَّ ركوَعُهنَّ، وَأَتمَّ لوقتهنَّ، وصالهنَّ وضوَءُهنَّ، أْحَسَن
 على له َسَفَلْي َيْفَعل َلْم َوَمن َلُه، يغفر أن عهد اهلِل على كان وُخُشوَعهنَّ،

. فعدم احملافظة عليها من (2)(عذَبُه َشاَء َوِإن َلُه، َغَفَر شاَء ِإن عهد، اهلِل
، فإن شاء اهلل غفر فاعل هذه الكبرية حتت املشيئة× ، فجعل النيب الكبائر

، قال الشيخ العالمة ابن باز رمحه اهلل هذه الكبريةوإن شاء عذبه بقدر  ،له
ومن سار على  ×اجلماعة هم أصحاب النيب فإن أصحاب السنة و) :تعاىل

كلهم متفقون على أن مجيع املعاصي دون الشرك، وعلى أن  نهجهم
تائبني حتت مشيئة اهلل، إن شاء ربنا غفر هلم  أصحابها إذا ماتوا عليها غري

 .(3)فيها على قدر جرائمهم وعفا، وإن شاء أدخلهم النار وعذبهم
 األرض، بقراب التوحيد مع جاء فمن): اهلل رمحه رجب ابن اإلمام قالو 

 مشيئة مع هذا لكن ،مغفرة بقرابها اهلل لقيه خطايا يقارب ما أو ملؤها وهو

                                                 

 مل أقف عليه.  (1)
 :يف صالة الليل، باب األمر بالوتر، وأبو داود رقم (1/123) :املوطأرواه مالك يف  (2)
( يف الصالة، باب 1420) :على وقت الصلوات، ورقم ( يف الصالة، باب احملافظة425)

 .يف الصالة، باب احملافظة على الصلوات اخلمس (1/230) :فيمن مل يوتر، والنسائي
 .(28/170) :جمموع فتاوى ابن باز (3)
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 ال أن عاقبته كان ثم بذنوبه أخذه شاء وإن له، غفر شاء فإن وجل، عز اهلل
 .. واهلل املوفق واهلادي(1)(اجلنة يدخل ثم منها خيرج بل النار يف خيلد

ن والتسعو القاعدة التاسعة   

د، وخلود أمد، () اخللود يف النار خلود أم  

اعلم رمحك اهلل تعاىل أن األصل يف نصوص الوعيد أن جترى بال  أقول:
ولكن إن فسرت على معناها الصحيح املتفق مع الكتاب والسنة  ،تأويل

ال سيما مع كثرة التفسريات  ،وفهم سلف األمة فإنه تفسري ال حرج فيه
ألنها تسد  ،ولذلك فال بد من فهم هذه القاعدة ،أهل البدعاليت يتفوه بها 

 :فنقول يف بيانها ،عنا أبوابا كثرية من استدالل الوعيدية بنصوص الوعيد
إن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة إن قيدت العقوبة على بعض 

فإنه ال يراد به اخللود األبدي املطلق كخلود الكفار يف  ،الكبائر باخللود
أي اخللود املؤمد إىل أمد وغاية  ،بل ال يراد به إال مطلق اخللود ،ال ،النار

حتى وإن قيل يف عقوبتها ــ أي عقوبة هذه الكبرية ــ أنه  ،وحني معلوم
فإن أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل باتفاقهم ال يفهمون من  ،خالد يف النار أبدا

 ،أي مبعنى املكث الطويل ،هذا الكالم إال أنه مطلق اخللود ال اخللود املطلق
ألننا قررنا لك سابقا بالدليل  ،ج بعده أبداوولكنه ليس املكث الذي ال خر

فاخللود املذكور يف األدلة  ،أنه ال خيلد يف النار أحد ممن معه أصل اإلسالم
نه لن خيلد يف النار من هما مبينا على ما تقرر بالدليل بأال بد وأن يفهم ف

فال تنظر إىل نص اخللود  ،ن مات على كلمة التوحيدأي مم ،أهل القبلة أحد
فإن الوعيدية نظروا إىل نصوص الوعد  ،لوحده وتغفل النصوص األخرى

                                                 

 .374 ـ:جامع العلوم واحلكم ص (1)
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هو اخللود  :ونظروا إىل لفظ اخللود على ارتكاب بعض الكبائر وقالوا ،فقط
وهذا فهم  ،ال خيرجون منها أبدا اآلباد ،األبدي املطلق كخلود الكفار فيها

بل احلق املتفق مع الكتاب  ،عن الدليل والتأصيل عاطل ورأي ،باطل
وإىل  ،والسنة والذي به تتآلف األدلة هو تقسم اخللود إىل خلود أمدي

أي اخللود إىل أمد معني ال يعلمه إال  ،ونعين باخللود األمدي ،خلود أبدي
ولكن ال  ،وأهل الكبائر يتفاوت عذابهم يف النار بتفاوت جرمهم ،اهلل تعاىل

وأما اخللود األبدي فهو اخللود الذي ال يرجى  ،لد أحد منهم يف النارخي
فهو خالدون فيها اخللود املطلق الذي ال يعقبه  ،بعده خروج من النار

إذا علمت هذا فاعلم أن األدلة الواردة يف خلود أصاحب الكبائر  ،خروج
ا اخللود وأم ،أي مطلق اخللود ـ بامليم ـ،يف النار إمنا هو اخللود األمدي 

أي اخللود املطلق الذي  ـ بالباء ـ،فإنه اخللود األبدي  ،الوارد يف حق الكفار
فالذي يدين به أهل السنة واجلماعة هو أن خلود الكفار يف  ،ال خروج فيه

النار هو اخللود األبدي الدائم الذي ال انقطاع فيه وال خروج فيه حتى وإن 
صحاب الكبائر يف النار هو اخللود وأن خلود أ ،مل يقيد يف األدلة باألبد

روج من النار حتى وإن ذكر يف األدلة بأنه األمدي الذي ال يدوم ويعقبه اخل
وبناء على  ،فالتأبيد يف خلود أصحاب الكبائر يراد به املكث الطويل ،مؤبد

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ: ذلك فقوله تعاىل

من  وقتل النفس .(1)چڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ
ڳ   چ: فقول ،ومنها اخللود ،وفاعله متوعد بهذه العقوبات ،أكرب الكبائر
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فبما أن اخللود مذكور يف قيد بيان عقوبة كبرية من الكبائر فإذا ال بد  چڱ
هذا هو فهم أهل السنة  ،وأنه اخللود املؤمد ،وأن تعلم أنه مطلق اخللود

ن منها أنه اخللود وأما الوعيدية فإنهم يفهمو ،واجلماعة يف هذه اآلية
ألنه فهم مبين على  ،وفهمهم باطل وال شك ،وأنه اخللود املؤبد ،املطلق

واملتقرر يف  القواعد أن كل فهم  ،خمالفة فهم السلف رمحهم اهلل تعاىل
يف  :وكذلك نقول ،خيالف فهم سلف األمة يف العقيدة والعمل فإنه باطل

 َمن) :× اهلل رسوُل قال :قال :- عنه اهلل رضي - هريرةحديث أبي 
 ُمَخلَّدا خالدا فيها، يرتدَّى جهنم نار يف فهو َنفَسه، فقتَل َجَبل ِمْن َتَردَّى
، جهنم نار يف يتَحسَّاه يده يف َفُسمُُّه، نفَسُه فقتَل ُسمَّا َتَحسَّى َوَمْن أبدا، فيها

 بها َيَتَوجَُّأ ،يده يف فحديدُتُه، حبديَدة نفَسُه َقتل وَمْن أبدا، فيها خملَّدا خالدا
فإن اخللود يف هذه العقوبة . (1) (أبدا فيها ُمَخلَّدا خالدا جهنم نار يف بطنه يف

وقتل النفس وإن  ،فقتل نفسه بشيء من ذلك ،وردت يف حق من انتحر
ولكنه ال يزال يقال فيه بأنه كبرية من  ،كان قد بلغ يف التحريم والقبح مبلغه

ومع ذلك  ،لود ن وأكد هذا اخللود بالتأبيدوقد ورد فيها اخل ،مجلة الكبائر
فأهل السنة رمحهم اهلل تعاىل ال يفهمون منه أنه اخللود املؤبد الذي ال 

 ،بل يفهمون منه أنه اخللود املؤمد إىل أمد معلوم ،خروج بعده من النار

                                                 

رقم: ما خياف منه واخلبيث، البخاري يف الطب، باب شرب السم والدواء به وأخرجه  (1)
( يف اإلميان، باب غلظ حتريم قتل اإلنسان نفسه، والرتمذي 109) :ومسلم رقم(، 5778)

 :( يف الطب، باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غريه، والنسائي2045)( و2044) :رقم
( يف 3872) :يف اجلنائز، باب ترك الصالة على من قتل نفسه، وأبو داود رقم (67 -4/66)

 الطب، باب يف األدوية املكروهة.
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فأهل السنة رمحهم اهلل تعاىل يفهمون من اخللود هنا  ،ويعقبه اخلروج منها
واهلل إننا ال  :وحنن بهذه املناسبة نقول ،ال اخللود املطلق ،لودأنه مطلق اخل

ولكن يعلم اهلل أن احلامل على هذا األمر  ،نريد أن نفسر نصوص الوعيد
فال بد ، ولبسوا بباطلهم على الناس ،إمنا هو بيان احلق الذي غيبه الوعيدية

ول أهل وق ،وأن يفهم الناس املعنى احلق الذي يتفق مع الكتاب والسنة
فالذي ندين اهلل تعاىل به يف اخللود الذي يعاقب به  ،العلم من سلف األمة

فاخللود  ،ال اخللود املطلق ،وأنه مطلق اخللود ،أهل الكبائر أنه اخللود املؤمد
وال بد  ،املوصوف به أهل الكبائر خيتلف عن اخللود املوصوف به الكفار

 .من مذهب الوعيديةمن هذا التفريق حتى يتميز مذهب أهل السنة 
ملاذا ال  ؟وملاذا هذا التكلف يف فهم خلود أهل الكبرية يف النار :فإن قلت 

 ؟إنهم خيلدون اخللود األبدي كما هو الظاهر :يقال
وذلك ألن الواجب علينا أن ننظر يف  ،هذا خطأ يف الفهم ،ال :فأقول 

نا وجدنا أن وحني نظر ،أعين األدلة الواردة يف هذه املسألة ،األدلة كلها
هناك أدلة كثرية جدا تبلغ مبلغ التواتر بأن مرتكب الكبرية سيخرج من 

واملتقرر كما قدمت لك أنه ال خيلد  ،ألن معه أصل اإلسالم ،وال بد ،النار
ثم  ، وهي أدلة ال بد من األخذ بها،يف النار أحد ممن معه أصل اإلسالم

وبعضها  ،خالد يف الناروجدنا أدلة تصف عقوبة بعض الكبائر بأن فاعلها 
فكيف جنمع بني األدلة الدالة على أنه خالد يف النار واألدلة  ،أبدا :يقال فيه
 ؟لى أنه سيخرج منها يوما من الدهرالدالة ع

اجلمع بينها على ما قرره أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل من أن  :واجلواب 
 ،ه اخللود املؤمدوأن ،اخللود املوصوف به أصحاب الكبائر أنه مطلق اخللود
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واهلل  ،وأما اخللود املطلق واخللود املؤبد فإنه ال يكون إال يف حق الكفار
 .املوفق واهلادي

القاعدة املوفية للمائة    

ر وجود أصله(قق كماله ال باعتبااالستثناء جيوز باعتبار حت )  

اهلل، : أنا مؤمن إن شاء ( أي قولاالستثناء يف اإلميان: ): واملراد بقولناأقول
وهذه األقوال  ،وقد اختلف فيها أهل القبلة يف هذه املسألة على أقوال

فأما املرجئة الذين يقولون إن اإلميان  ،متفرعة على قول كل منهم يف اإلميان
أنا مؤمن إن  :ال جيوز للمسلم أن يقول :جزء واحد ال يتجزأ فإنهم يقولون

 ،تصديق ال بد فيه من اجلزموال ،وذلك ألن اإلميان معناه التصديق ،شاء اهلل
ألن املتقرر عندهم أن من  ،وال جيوز للعبد أن يسمح بدخول الشك فيه

وهذه الطائفة دخلهم اخللل يف هذه املسألة  ،شك يف أصل إميانه فهو كافر
 :من جهتني

 .من جهة كونهم يرون أن اإلميان جزء واحد ال يزيد وال ينقص 
إن شاء اهلل( إال جمرد الشك يف ): ومن جهة كونهم مل يفهموا من قول 

 ،بل االستثناء يف اإلميان واجب :وقالت طائفة أخرى ،أصل اإلميان فقط
قال  ،إن العبد منهي عن تزكية نفسه :وقالوا ،وهم طائفة من أهل احلديث

ۅ    ۋۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋچ : وقال تعاىل ،(1)چۆ  ۆ  ۈچ: تعاىل

 ،ان مشتمل على واجبات وله شعبإن اإلمي :وقالوا ،(2)چۅ  ۉ  ۉ  ې     
فكأنه يشهد لنفسه أنه حقق  ،إن شاء اهلل :ومل يقل ،فإذا قال العبد إنا مؤمن

                                                 

 .32النجم:  (1)
 .49النساء:  (2)
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وحقق  ،وترك مجيع احملرمات ،وأنه قام جبميع الواجبات ،اإلميان الكامل
وهذا أمر ال ينبغي للعبد أن جيزم  ،الشعب اليت تدخل حتت مسمى اإلميان

ن شاء اهلل : إمن هذه األمور املمنوعة أن يقول فال بد لزاما للخروج ،به
وهذا القول مل ينظروا فيه إال ملا يتعلق بكمال  ،أنا مؤمن :قولهيف  ،بعد أنا

أعين  ،ولكنهم مل ينظروا إىل ما نظر له الفرقة األوىل ،اإلميان وتزكية النفس
 ،ملشيئةوأنه يطلب فيه اجلزم وال جيوز تعليقه با ،مل ينظروا إىل أصل اإلميان

 .وأما السلف رمحهم اهلل تعاىل فإنهم قالوا بقول مجعوا فيه بني هذه األقوال
إما أن يكون استثناء  :وخالصة قوهلم رمحهم اهلل تعاىل أن االستثناء ال خيلو

فأما االستثناء بقصد الشك يف وجود أصله  ،وإما يف كماله ،يف أصل اإلميان
ألن املطلوب يف  ،ن شعب الكفربل هو شعبة م ،فإنه أمر حمرم ال جيوز

: ولذلك قال اهلل تبارك وتعاىل ،والشك مناف لليقني ،اإلميان هو اليقني
والشك من معاني  ،(1)چھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ

، بل ال يكون فال جيوز الشك يف وجود أصل اإلميان يف القلب ،الريب
أشهد أن ×: )ل النيب وقا ،ن كان متيقنا مبا جيب اعتقادهالعبد مؤمنا إال إ

ال إله إال اهلل، وأني رسول اهلل ال يلقى اهلل بهما عبد غري شاك فيهما 
فمن ) :وقال عليه الصالة والسالم ألبي هريرة ،(2) (فيحجب عن اجلنة

لقيت من وراء هذا احلائط يشهد أن ال إله إال اهلل مستيقنا بها قلبه فبشره 

                                                 

 .15احلجرات:  (1)
( يف اإلميان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 27) :رقمأخرجه مسلم (2)

 اجلنة.
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ۈ   ٴۇ      ۈۇ   ۆ  ۆ ڭ  ڭ  ۇ  چ: وقال تعاىل ،(1)(باجلنة

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې

، (2)چەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ      ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ
فتؤمن  ،فاملطلوب يف العقيدة أن تكون عن يقني ال شك وال اضطراب فيه

وباليوم  ،وتؤمن بالرسل والكتب ،وتؤمن مبالئكته يقينا ،باهلل تعاىل يقينا
أنا مؤمن : )فمن قال ،وهكذا يف كل أمور االعتقاد ،وبالقدر يقينا ،اآلخر

وهو يقصد الشك يف أصل إميانه باهلل تعاىل ووجوده يف  ،باهلل إن شاء اهلل(
ألن اإلميان الذي ينتفع به صاحبه  ،فهذا يف احلقيقة غري مؤمن باهلل ،قلبه

فال  ،ويوصف به أنه مؤمن هو اإلميان الصادر عن يقني القلب مبا آمنت به
 ،وال دخول االحتمال ،وال الشك ،وال االضطراب ،وز يف اإلميان الرتددجي

فإن كان مراد من علق  ،بل ال بد وأن يكون إميانك قاطعا جازما يقينا
 .نه حمرمأصل اإلميان فال جرم أننا نقول بأاإلميان باملشيئة  هو الشك يف 

وذلك ألن  ،انوأما احلالة الثانية فهي أن يكون الشك يف حتقيق كمال اإلمي 
وإن كان قام بها فال  ،والعبد ال يدري هل قام بها أم ال ،اإلميان شعب

فإن العبد ال بد وأن يعيش بني اخلوف  ،يدري أقبلها اهلل تعاىل منه أم ال
نهم يقدمون األعمال وصف اهلل تعاىل عباده الصاحلني بأوقد  ،والرجاء

قال  ،اهلل تعاىل من املتقني فإمنا يتقبل ،الصاحلة وخيافون أن ال يقبل منهم
ويف حديث ، (3)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀچ: تعاىل

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
 .10إبراهيم:  (2)
 .60املؤمنون:  (3)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ،الّله رسول يا :ُقلُت :قالت :- عنها اهلل رضي - عائشة

 بْنَت يا، ال) :قال وَيْسِرُقوَن؟ اخلمَر َيْشرَبون الذين َأُهُم ،چٻ  پ
 ال َأْن وخياُفون، وَيَتَصدَّقون ونويصلُّ َيُصُومون الذي هم ولكن، الصِّدِّيق

وهذا األمر . (2)،(1)( چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ  :منهم ُيتَقبََّل
فقد كانوا يقدمون  ،هو الذب أقض مضاجع السلف رمحهم اهلل تعاىل

وهلم  ،ومع ذلك فهم خائفون أن اهلل تعاىل ال يتقبل منهم ،األعمال الصاحلة
في على العارف بأقوال السلف رمحهم يف هذا األمر من األقوال ما ال خي

أنا مؤمن إن شاء اهلل( إمنا هو الشك يف : )فإن كان مبدأ قول ،اهلل تعاىل
حتقيق مراتب اإلميان والقيام حبقوقه وشعبه فهو استثناء صحيح جائز ال 

وكذلك لو كان العبد يف مقام  ،وإمنا الغبار يذر يف وجه من منعه ،غبار عليه
من باب هضم  ،إن شاء اهلل :والرياء على نفسه فقالخاف منه التزكية 

النفس وتربيتها على اإلخالص والتواضع هلل تعاىل والبعد عن التزكية 
فهو أمر مطلوب كذلك إما طلب  ،املمقوتة واحملبطة للعمل يف أكثر صورها

واملهم أنه  ،وإما طلب استحباب على القول اآلخر ،وجوب على قول
وهو  ،يف هذه املسألة هو احلق الذي جيب األخذ بهوهذا التفصيل  ،مطلوب

وأما األقوال األوىل فإن فيها  ،القول الذي تتآلف به األدلة وجيتمع مشلها
وأما مذهب السلف رمحهم اهلل تعاىل فإنه احلق الذي ال  ،احلق والباطل

ُيوُسَف  مَُّد ْبُنِمْثَل َعْسَقَلاَن َقْد َسَكَنَها ُمَح :َوَكاَنْت ُثُغوُر الشَّاِم ،باطل فيه
                                                 

 .61املؤمنون:  (1)
 :احلاكمو التفسري، باب ومن سورة املؤمنني،( يف 3174) :قمرواه الرتمذي ر (2)
 ووافقه الذهيب.  ،صححهو (2/394)
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َشِديًدا َعَلى  َوُهَو َصاِحُب الثَّْوِريِّ َوَكاَن -َشْيُخ اْلُبَخاِريِّ  -الفريابي 
َكَشْيِخِه الثَّْوِريِّ َوَغْيِرِه ِمْن ، اْلُمْرِجَئِة َوَكاَن َيَرى اِلاْسِتْثَناَء ِفي اْلِإمَياِن

ِمْن  ِمْنُهْم َمْن ُيَحرِّْمُه َكَطاِئَفِة :َلاَثُة َأْقَواٍلاِلاْسِتْثَناِء َث َوالنَّاُس َلُهْم ِفي ،السََّلِف
  .(1)َمْن َيْسَتْثِني َفُهَو َشكَّاٌك :اْلَحَنِفيَِّة َوَيُقوُلوَن

 .(2)َكَطاِئَفِة ِمْن َأْهِل اْلَحِديِث :َمْن ُيوِجْبُه َوِمْنُهْم
اِلاْسِتْثَناَء َلُه  َذا َأْعَدُل اْلَأْقَواِل َفِإنََّوَه ،(3)-َأْو َيْسَتِحبَُّه  -ُيَجوِّْزُه  َوِمْنُهْم َمْن 

اللَُّه َوُهَو َيْعَتِقُد َأنَّ اْلِإمَياَن ِفْعُل  َأَنا ُمْؤِمٌن إْن َشاَء :َوْجٌه َصِحيٌح َفَمْن َقاَل
 َوِلَهَذا َكاَن ،َوَيَخاُف َأْن َلا َيُكوَن َقاِئًما ِبَها َفَقْد َأْحَسَن َجِميِع اْلَواِجَباِت

َأْدَرْكت َثَلاِثنَي  :ُمَلْيَكَة الصََّحاَبُة َيَخاُفوَن النَِّفاَق َعَلى َأْنُفِسِهْم َقاَل اْبُن َأِبي
َأنَّ  َوَمْن اْعَتَقَد ،(4)ُكلُُّهْم َيَخاُف النَِّفاَق َعَلى َنْفِسِه ×ِمْن َأْصَحاِب ُمَحمٍَّد 

َخْوًفا ِمْن ُسوِء اْلَخاِتَمِة  َفاْسَتْثَنى ،َجنََّةاْلُمْؤِمَن اْلُمْطَلَق ُهَو الَِّذي َيْسَتِحقُّ اْل
اْبِن َمْسُعوٍد َأنَُّه ِقيَل َلُه: َعْن َرُجٍل  َوَهَذا َمْعَنى َما ُيْرَوى َعْن ،َفَقْد َأَصاَب
 .(5) ؟َأْنَت ُمْؤِمٌن

باب ذكر االستثناء يف اإلميان ) :ي رمحه اهلل تعاىلالشريعة لآلجر جاء يفو 
ممن  ،من صفة أهل احلق :قال حممد بن احلسني رمحه اهلل ،هفي من غري شك

                                                 

درر ، و(2/501) :لبناية شرح اهلداية، وا(3/171) :احمليط الربهاني يف الفقه النعماني (1)
 .334: ـاإلميان البن تيمية ص، و(1/324) :احلكام شرح غرر األحكام

 :مطالب أولي النهى يف شرح غاية املنتهى، و(4/456) :الفروع وتصحيح الفروع (2)
 .334: ـاإلميان البن تيمية ص ، و(2/316) :كشاف القناع عن منت اإلقناع، و(2/187)
 .334: ـاإلميان البن تيمية ص، و38: ـاإلميان للقاسم بن سالم ص (3)
 .(1/18) :صحيح البخاري (4)
 .(1/150) :االستقامة، و(7/681) :جمموع الفتاوى (5)
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نعوذ باهلل  ،ال على جهة الشك ،االستثناء يف اإلميان :ذكرنا من أهل العلم
خوف التزكية ألنفسهم من االستكمال  ولكن ،من الشك يف اإلميان

أم ال؟ وذلك أن أهل  ال يدري أهو ممن يستحق حقيقة اإلميان ،لإلميان
ومالئكته  آمنت باهلل :أمؤمن أنت؟ قال :هل احلق إذا سئلواالعلم من أ

 ،والناطق بهذا ،وأشباه هذا ،وكتبه ورسله واليوم اآلخر واجلنة والنار
أهو ممن  :وإمنا االستثناء يف اإلميان ال يدري ،واملصدق به بقلبه مؤمن

هذا  نعت اهلل عز وجل به املؤمنني من حقيقة اإلميان أم ال؟ يستوجب ما
عندهم أن  ،الصحابة رضي اهلل عنهم والتابعني هلم بإحسان ريقوط

وإمنا  ،والتصديق بالقلب ،يكون يف القول ال ،االستثناء يف األعمال
والناس عندهم على الظاهر  ،اإلميان االستثناء يف األعمال املوجبة حلقيقة

 ولكن ،أحكام ملة اإلسالم وبه جتري ،وبه يتناكحون ،به يتوارثون ،مؤمنون
روي يف  ،العلماء من قبلنا وبينه ،االستثناء منهم على حسب ما بيناه لك

ۇ  چ :وجل قال اهلل عز ،وآثار تدل على ما قلنا ،هذا سنن كثرية

 ،وقد علم عز وجل أنهم داخلون ،(1)چۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ
وإنا إن  السالم عليكم دار قوم مؤمنني،) :املقربة فقال ×وقد دخل النيب 

                                                 

 .27الفتح:  (1)
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أخشاكم هلل  إني ألرجو أن أكون ) :×وقال  ،(1) (كم الحقونشاء اهلل ب
 .(2) (عز وجل

 :مسعود أنا مؤمن فقال ابن :وروي أن رجال قال عند عبد اهلل بن مسعود
أفال وكلت األوىل ) :فقال ابن مسعود ،أرجو :أفأنت من أهل اجلنة؟ فقال

 وكلت األخرى؟  كما
 قال حممد بن ،ن شاء اهللأرجو إ :أمؤمن أنت؟ قال :وقال رجل لعلقمة

وهو مذهب أمحد  ،وهذا مذهب كثري من العلماء :احلسني رمحه اهلل تعاىل
 ،واحتج مبساءلة امللكني يف القرب للمؤمن ،أمحد مبا ذكرنا بن حنبل واحتج

وعليه تبعث يوم  ،وعليه مت ،على اليقني كنت :له فيقوالن ،وجماوبتهما له
وعليه  ،على شك كنت :ال للكافر واملنافقويق ،القيامة إن شاء اهلل تعاىل

 .(3)(مت وعليه تبعث إن شاء اهلل
 (االستثناء يف اإلميان)وأما ) :وقال أبو العباس ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل 

أقوال: منهم من  ثالثة بقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء اهلل فالناس فيه على
وهذا أصح  ،ريناعتباومنهم من جيوز األمرين ب ،يوجبه ومنهم من حيرمه

 فالذين حيرمونه هم املرجئة واجلهمية وحنوهم ممن جيعل اإلميان ،األقوال
ديق بالرب وحنو ذلك مما يف شيئا واحدا يعلمه اإلنسان من نفسه كالتص

كما أعلم أني تكلمت  ،أحدهم: أنا أعلم أني مؤمن فيقول ،قلبه
                                                 

عند دخول القبور والدعاء  ( يف اجلنائز، باب ما يقال975) :رواه مسلم رقمأخرجه  (1)
 .ألهلها

( يف الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو 1109) :مسلم رقمأخرجه  (2)
 .جنب

 .(2/658) :الشريعة لآلجري (3)
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م أني أحب رسول وكما أعل ،الفاحتة وكما أعلم أني قرأت ،بالشهادتني
 ،أنا مسلم :مؤمن كقولي أنا :فقولي ،وأني أبغض اليهود والنصارى ،اهلل

اليهود  أنا أبغض :وكقولي ،وقرأت الفاحتة ،تكلمت بالشهادتني :وكقولي
وكما  ،والنصارى وحنو ذلك من األمور احلاضرة اليت أنا أعلمها وأقطع بها

أنا مؤمن  :اء اهلل كذلك ال يقولأنا قرأت الفاحتة إن ش :جيوز أن يقال أنه ال
 :قالوا ،فعلته إن شاء اهلل :لكن إذا كان يشك يف ذلك فيقول ،إن شاء اهلل

والذين أوجبوا  ،فهو شاك فيه ومسوهم الشكاكة فمن استثنى يف إميانه
 ،اإلميان هو ما مات عليه اإلنسان أحدهما أن: االستثناء هلم مأخذان

باعتبار املوافاة وما سبق يف علم  ؤمنا وكافراواإلنسان إمنا يكون عند اهلل م
واإلميان الذي يتعقبه  :قالوا، اهلل أنه يكون عليه وما قبل ذلك ال عربة به

يفسدها صاحبها قبل  الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإميان كالصالة اليت
 وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب وصاحب هذا هو عند ،الكمال

ه مبا ميوت عليه وكذلك قالوا يف الكفر وهذا املأخذ مأخذ اهلل كافر لعلم
املتأخرين من الكالبية وغريهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن  كثري من

يد مع ذلك أن وير ،: أنا مؤمن إن شاء اهللقوهلم أهل السنة واحلديث من
اإلنسان يف املوجود منه وإمنا يشك يف  وال يشك ،اإلميان ال يتفاضل

 .(1) (لاملستقب
واالستثناء يف اإلميان سنة  قال احلافظ عبد الغين املقدسي رمحه اهلل تعاىل: و 

روي ذلك عن  ،أمؤمن أنت؟ قال: إن شاء اهلل :ماضية، فإذا سئل الرجل
واألسود بن يزيد، وأبي وائل شقيق  عبد اهلل بن مسعود، وعلقمة بن قيس،

                                                 

 .(7/429) :جمموع الفتاوى (1)
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وإبراهيم النخعي،  ،بن سلمة، ومسروق بن األجدع، ومنصور بن املعتمر
على  ومغرية بن ِمْقَسم الضيب، وفضيل بن عياض، وغريهم، وهذا استثناء

 .(2)،(1)چۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋچ: عز وجليقني، قال اهلل 
صــاحب الفضيلة العالمة عبدالعزيز بن عبداهلل الراجحي وقد شرح  

نعم، ) :ثوبةهذا فقال أجزل له األجر وامل كالم ابن قدامةورعاه  حفظه اهلل
واالستثناء يف اإلميان سنة ماضية، فإذا سئل (: )االستثناء، يقول املؤلف

يعين: أهل السنة واجلماعة يرون ( الرجل: أمؤمن أنت؟ قال: إن شاء اهلل
االستثناء راجعا إىل العمل ال إىل  أنه ال بأس يف االستثناء يف اإلميان، ويكون

يعين بالنسبة  ،: إن شاء اهللتصديق القلب، يقول: أمؤمن أنت؟ تقول
 ألن األعمال والواجبات متعددة، فال جيزم اإلنسان بأنه أدى ما ،للعمل

عليه، بل يتهم نفسه وال يزكي نفسه بأنه أدى ما عليه، فقال املؤمن: إن شاء 
 ،ديقإىل التص أما بالنسبة للتصديق فهو مصدق االستثناء ال يرجع، اهلل

 ال اعة يرون أنه جيوز االستثناء بالنسبة للعملوهلذا فإن أهل السنة واجلم
وهلذا البعض إذا سأل قال: أمؤمن أنت؟  ،بالنسبة ألصل اإلميان والتصديق

 .هوآمنت باهلل ومالئكته وكتبه ورسل ،قال: آمنت باهلل ورسله قال: نعم،

يزيد  ألن اإلميان شيء واحد عندهم ال ،وأما املرجئة فال يستثنون يف اإلميان
نقص، اإلميان هو التصديق بالقلب، ال يزيد وال ينقص، فال تقل: إن وال ي

يقول: هل تشك يف إميانك؟ يسمون من يستثين إميانه... يسمون  ،شاء اهلل
يقولون: أنتم شكاكة يف إميانكم، أنت ما تعرف نفسك  أهل السنة الشكاكة،

                                                 

 .27 الفتح: (1)
 .91: ـعقيدة احلافظ تقي الدين عبد الغين بن عبد الواحد املقدسي ص (2)
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احتة، مؤمن كما أنه يعرف أنه قرأ الف اإلنسان يعرف نفسه أنه ،أنك مؤمن
يعرف نفسه أنه حيب  وكما أنه يعرف نفسه أنه قرأ الفاحتة، وكما أنه

مؤمن  الرسول ويبغض اليهود، ما حيتاج استثناء، كيف تشك فيما تقول: أنا
وأما أهل السنة .ة،... تشك يف إميانك! يسمون أهل السنة الشكاكإن شاء

إلميان هذا ا يقولون: ال، فيه تفصيل، إن كان االستثناء راجعا إىل أصل
 أنت تريد ترجع إىل أصل اإلميان هذا ممنوع، أما إذا أردت أن شعب ،ممنوع

اإلميان متعددة والواجبات كثرية، وال تزكي نفسك وال تدري بأنك ما 
تتهم نفسك، هذا ال بأس، تقول: أنا مؤمن إن شاء  أديت ما عليك، بل

 ،قول: إن شاء اهللوكذلك إذا أراد اإلنسان التربك بذكر اسم اهلل في ،اهلل
وكذلك إذا أراد عدم العلم بالعاقبة وأن العاقبة ال يعلمها إال اهلل جاز 

وهلذا قال املؤلف:  ،الشك يف أصل اإلميان فهذا ممنوع أما إذا أراد االستثناء،
 .ماضية، فإذا سئل الرجل: أمؤمن أنت؟ قال: إن شاء اهلل االستثناء سنة)

-، وعلقمة بن قيس، واألسود بن يزيد، مسعود روي هذا عن عبد اهلل بن
وائل شقيق بن سلمة،  وأبي -هؤالء األخيار كلهم يرون االستثناء

هؤالء  ...ومسروق بن األجدع، ومنصور بن املعتمر، وإبراهيم النخعي
كلهم من التابعني، عبد اهلل بن مسعود ومغرية بن ِمْقَسم الضيب وفضيل بن 

يعين: ( يقني وهذا استثناء على) :لفيقول املؤ ف.وغريهم من السل عياض
إذا أراد  ألن املستثين ،إن االستثناء يف اإلميان ال يعين الشك يف أصل اإلميان

- الشك يف أصل اإلميان هذا ممنوع، وإمنا إذا أراد العمل فال بأس، قال اهلل
هذا استثناء، ، (1)چۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋچ: عز وجل

                                                 

 .27الفتح:  (1)
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: اهلل تعاىل ، وهلذا قال-حانه وتعاىلسب -فاهلل استثنى وهو ال يشك 
يقول:  -رمحه اهلل -أبو بكر اآلجري  ،چۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ چ

يستثنون يف اإلميان ال على جهة الشك، نعوذ باهلل من الشك  إن أهل العلم
التزكية ألنفسهم من االستكمال لإلميان، ال يدري  يف اإلميان، ولكن خوف

وذلك أن أهل العلم من أهل احلق  ،م الأهو ممن يستحق حقيقة اإلميان أ
وكتبه ورسله واليوم  إذا ُسِئلوا: أمؤمن أنت؟ قال: آمنت باهلل ومالئكته

 ،بقلبه مؤمن . وأشباه هذا، والناطق بهذا واملصدق به.اآلخر واجلنة والنار.
- وإمنا االستثناء يف اإلميان، ألنه ال يدري أهو ممن يستوجب ما نعت اهلل

 -طريق الصحابة  هذا ؟ملؤمنني من حقيقة اإلميان أم البه ا -عز وجل
 والتابعني هلم بإحسان عندهم: أن االستثناء يف األعمال -رضي اهلل عنهم

ال يكون يف القول والتصديق بالقلب، وإمنا االستثناء يف األعمال املوجبة 
ال وكالم الشيخ عبدالعزيز وإن كان فيه طول إ نتهى.ا .(2)،(1)اإلميان حلقيقة

ولعل القاعدة بهذا الكالم قد اتضحت إن شاء اهلل  ،ن فيه خري وبركةأ
 .واهلل املوفق واهلادي ،تعاىل

  

  :القاعدة الواحدة بعد املائة

 )اإلسالم واإلميان إن اجتمعا يف الدليل افرتقا يف الداللة

 (قا يف الدليل اجتمعا يف الداللةوإن افرت 

                                                 

 .136 ـ:الشريعة لآلجري ص (1)
 فيه هذا الكالم. مل أظفر بكتاب الشيخ الذي قال (2)
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لذي يدل عليه اللفظ، وهذه القاعدة تعرب أقول: ونعين بالداللة أي املعنى ا
عن وجه من أوجه العالقة بني اإلسالم واإلميان، وقد قرر أهل السنة 

، فاستمع مثال  هذه القاعدة يف مجل من املواضعواجلماعة رمحهم اهلل تعاىل
فهل ذكر اإلميان هنا أم  ،(1)چڃ  ڃ  چ   چ  چچ: إىل قوله تعاىل

  ؟اقتصر على ذكر اإلسالم فقط
فأهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل  ،اقتصر على ذكر اإلسالم فقط :واجلواب

 :فكأنه قال ،تعاىل يفهمون من هذا دخول اإلميان مع لفظ اإلسالم
)واإلميان( أي أن اإلسالم املذكور يشمل اإلسالم واإلسالم يشمل الدين 

ولكن  ،وأسلموا :ومل يقل چڱ   ڱ  ںچ: وانظر إىل قوله تعاىل ،كله
ألن اإلميان إن ذكر  ،أهل السنة يفهمون أن هذا النداء للمؤمنني واملسلمني

لفظان   ، فهما ـ أي اإلسالم واإلميان ـوحده يف النص دخل معه اإلسالم
أي يف النص أي مل يذكر إال واحد منهما فقط يف هذه  ،إن افرتقا يف الدليل

اعة رمحهم اهلل تعاىل ففي هذه احلالة أهل السنة واجلم ،اآلية أو هذا احلديث
فإن مل يذكر إال  ،يفهمون أن ما مل يذكر منهما داخل يف داللة ما ذكر

وإن مل  ،فيكون املراد بهما واحدا ،اإلسالم وحده فإن اإلميان يدخل معه
 ،فيكون معناهما واحدا ،فإن اإلسالم يدخل معه ،يذكر إال اإلميان وحده

فيكون  ،ا يف آية أو حديثأي ذكرا مع ،وأما إن اجتمعا يف نص واحد
فأهل السنة رمحهم اهلل تعاىل يفهمون من  ،معناهما يف هذه احلالة خمتلفا

وأن اإلميان هو األعمال  ،اإلسالم يف هذه احلالة أنه األعمال الظاهرة
قوله  :ومن األمثلة كذلك ،وعلى ذلك أمثلة ذكرت لك اثنني منها ،الباطنة

                                                 

 .19آل عمران:  (1)
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 ،أي واملؤمن كذلك ،(1)(سانه ويدهاملسلم من سلم املسلمون من ل) ×:
أكمل املؤمنني إميانا ) ×:وقال النيب  ،فاملسلم هنا يدخل معه املؤمن

فما مل يذكر  ،أي وأكمل املسلمني إسالما أحسنهم خلقا ،(2)(أحسنهم خلقا
اإلميان بضع وسبعون ) ×:وقال النيب  ،منهما فإنه يدخل يف داللة ما ذكر

فاإلسالم يدخل  ،لشعب هي لإلميان واإلسالموهذه ا ،(3)(شعبة.. احلديث
 ×وقال النيب  ،ألن ما مل يذكر يدخل يف داللة ما ذكر ،يف معنى اإلميان هنا

 :قال ،اهلل ورسوله أعلم :قالوا (؟أتدرون ما اإلميان) :لوفد عبدالقيس
اإلميان أن شهادة أن ال إله إال اهلل، وأن حممدا رسول اهلل، وإقام الصالة )

فانظر  ،(4)(الزكاة وصوم شهر رمضان، وأن تعطوا مخسا من املغنموإيتاء 
 ،ألنه مل يذكر إال اإلميان ،اإلميان هنا بأنه أعمال الظاهر ×كيف فسر النيب 

 ،فلفظ اإلميان هنا يصدق على اإلميان واإلسالم ،فيكون اإلسالم داخال فيه
كما  ،ربيلولكن تفسري اإلميان هنا خيتلف عن تفسري اإلميان يف حديث ج

وقال اهلل  ،فاختلف معناهما ،ألنه هناك ذكر اإلميان واإلسالم معا ،سيأتي
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ   چ  :تعاىل

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

 .فاإلسالم يدخل مع اإلميان يف الداللة أي وأسلمنا،, (5)چڇ  ڇ  ڇ

                                                 

 يف اإلميان: باب تفاضل اإلسالم. (40) :رقمأخرجه مسلم  (1)
 تقدم خترجيه. (2)
 تقدم خترجيه. (3)
 تقدم خترجيه. (4)
 .136البقرة:  (5)
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اإلميان تارة يذكر مفردا غري  :اسم) :ابن تيمية رمحه اهلل قال شيخ اإلسالم
وتارة يذكر  ،وال غريهما ،وال باسم العمل الصاحل ،مقرون باسم اإلسالم

  ،(1)وما اإلميان(..)ما اإلسالم. :مقرونا باإلسالم كقوله يف حديث جربائيل
، (2)چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ: وكقوله تعاىل

گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ک    کڑ  ک  کچ : وقوله عز وجل

ڤ  ڤ  ڤ             ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  چ: وقوله تعاىل ،(3)چڳ  ڱ  ڱ

فلما ذكر اإلميان مع اإلسالم جعل ، (4)چڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ
 ،والصيام ،والزكاة ،والصالة ،نا: الشهادتاإلسالم هو األعمال الظاهرة

ومالئكته وكتبه ورسله وجعل اإلميان ما يف القلب من اإلميان باهلل  ،واحلج
وإذا ذكر اسم اإلميان جمردا دخل فيه اإلسالم واألعمال  ،واليوم اآلخر

اإلميان بضع وسبعون شعبة، أعالها: ) :كقوله يف حديث الشعب ،الصاحلة
وكذلك سائر  ،(5)(قول ال إله إال اهلل، وأدناها: إماطة األذى عن الطريق

 .(اإلميان األحاديث اليت جيعل فيها أعمال الرب من
أنه قيل  عن جده ،ويف حديث عبد الّله بن عبيد بن عمري عن أبيه :قلت 

 :قيل .(إطعام الطعام، وِطيُب الكالم) :قال ؟ما اإلسالم :×لرسول الّله 
 ؟فمن أفضل املسلمني إسالمًا :قيل .(السََّماحة والصرب) :قال ؟فما اإلميان

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
 .35األحزاب:  (2)
 .14احلجرات:  (3)
 .36-35الذاريات:  (4)
 تقدم خترجيه. (5)
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 ؟فمن أفضل املؤمنني إميانًا :قيل .(م املسلمون من لسانه ويدهمن َسِل):قال
من َهَجر ما َحرَّم ) :قال ؟فما أفضل اهلجرة :قيل .(أحسنهم ُخُلقًا) :قال

أي الصدقة  :قال .(طول الُقُنوت) :قال ؟أي الصالة أفضل:قال .(الّله عليه
أن جتاهد مبالك ) :قال ؟أي اجلهاد أفضل :قال .(قلامُلْهد ُج) :قال ؟أفضل

 :قال ؟قال أي الساعات أفضل .(ونفسك، فُيَعْقُر َجَواُدك، وُيراق َدُمك
فهنا ذكر اإلسالم واإلميان مجيعا فيكون معنى  .(1)(خرَجْوف الليل اآل)

فهذا هو الوجه األول  ،ال الباطنةواإلميان األعم ،اإلسالم األعمال الظاهرة
وخالصته أنهما إن ذكر يف النص الواحد  ،يف التفريق بني اإلسالم واإلميان

فإنه يدخل فيه ما مل  ،وأما إن ذكر واحد منهما ،فإنه يكون معناهما واحدا
 .واهلل أعلم ،يذكر

 فأهل السنة ،وهو أن يفرق بينهما باعتبار الرتبة والدرجة :وهناك وجه آخر
 ،وإميان ،إسالم :إن الدين ثالث مراتب :واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل يقولون

فأول مراتب  ،نه مسلمبالشهادتني يوصف بأ فالعبد أول ما ينطق ،وإحسان
ثم إذا ترقى العبد يف مراتب الدين وصل إىل مرتبة  ،الدين هو اإلسالم

فهي  ،سانثم إذا اجتهد يف حتقيق الشرع وصل إىل مرتبة اإلح ،اإلميان
وأما املؤمن فإنه ال بد وأن  ، فاملسلم ال يوصف بأنه مؤمن،ثالث مراتب
 ،ألنه مل يصل إىل درجة ورتبة اإلميان إال بعد رتبة اإلسالم ،يكون مسلما

وأما احملسن فإنه ال بد وأن يكون  ،ولكن املؤمن ال يوصف بأنه حمسن

                                                 

رقم: ( يف الصالة، باب فضل التطوع يف البيت، والنسائي 1449) :رواه أبو داود رقم (1)
 (.19435) :، رقم(32/177) :دأمح، ويف الزكاة، باب جهد املقل(، 2526)

 قال األلباني: )صحيح(.
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وكل حمسن  ،ولكن ليس كل مسلم مؤمنا ،فكل مؤمن فهو مسلم ،حمسنا
فمن كان  ،ولكن ليس كل مؤمن ومسلم يكون حمسنا ،فهو مسلم ومؤمن

وأما  ،ومن كان مؤمنا فهو مسلم وليس مبحسن ،حمسنا فهو مؤمن ومسلم
املسلم فإنه ال يكون مؤمنا وال حمسنا إال بعد حني إن واظب على فعل 

تى وال يزال يرتقى مي مدارج هذه املراتب ح ،الواجبات وترك احملرمات
ک  گ  گ  گ     کڑ  ک  ک  چ: ولذلك قال تعاىل ،يبلغ كمال اإلميان

ولكنه  ،فهنا أثبت هلم اإلسالم ,(1)چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
ألن رتبة اإلميان ودرجة اإلميان أعلى وأرفع من رتبة  ،نفي عنهم اإلميان

ڦ    ڤ  ڤ  ڤ             ڤ  ڦ  چ: وكذلك قوله تعاىل عن لوط وآله ،اإلسالم

فإنه ملا ذكر تعاىل من أخرجه من  ,(2)چڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ 
ألنه ال  چڤ  ڤ  ڤ             ڤ  ڦ  ڦ    چ: القرية وصفهم باإلميان فقال

وبعض أهل  ،ينجو من العذاب الواقع على األمة إال أهل اإلميان فقط
 .حدالعلم يرى أن هذه اآلية دليل على اإلسالم واإلميان شيء وا

 بني للفرق جاء قد اآلية يف الوصف يف التنويع أن هذا على واجلواب 
 بصفة ذكروا املوجودون ُذكر فلما ،الوجود وحال اإلخراج حال :حالني

 بصفة ذكروا املخرجون ُذكر وملا ،الظاهر العمل اعتبار على اإلسالم
 نهلك اإلسالم أهل عمل الظاهر عمله من فيهم املوجودين ألنَّ ،اإلميان

                                                 

 .14احلجرات:  (1)
 .36-35الذاريات:  (2)
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 من أنها مع ،املخرجني من تكن مل وهلذا ،لوط كامرأة ،منهم ليس
 .املوجودين

 :واملهم أن الذي أريدك أن تفهمه من هذه القاعدة هو عدة أمور 
ألن اإلميان درجة ال تكون إال بعد  ،أن كل مؤمن فهو مسلم :األول 

 إنه ال يصح إميان إال :مع أننا نقول ،وليس كل مسلما مؤمنا ،إسالم
 .وال يصح إسالم إال بشيء من اإلميان ،بإسالم

أن لفظ اإلميان واإلسالم من األلفاظ اليت إن افرتقت يف الدليل  :الثاني 
فيكون  ،وإن اجتمعت يف الدليل افرتقت يف املعنى ،اتفقت يف املعنى

قال  ،ويكون معنى اإلميان أعمال الباطن ،اإلسالم معناه أعمال الظاهر
 :ةالناظم يف النوني

 يف النـص قل شيــئان متفقـــان  والسـلم واإلميــان إن يتفـــرقا   
 فـإذا هما شيــئان خمتـلـــــفان  وإذا رأيتــــهما بنــص واحــد
 وكذاك يف عمل القلوب الثــاني  فالسلم يف عمل اجلـوارح يا فتى

 .واهلل أعلم وهو املوفق واهلادي   
  القاعدة الثانية بعد املائة 

 األصل أن من ثب ت إسالمه بيقني فال يزول عنه وصفه إال بيقني ()

، وقد ( هذه لفظة عامة، ألنها اسم موصول مبعنى الذي)من :: قولهأقول
، فيدخل يف ذلك أن األمساء املوصولة تفيد العمومتقرر يف قواعد األصول 

أي : )ثبت( ، قولهالظاهر، أي نطق بالشهادتنيكل من دخل يف اإلسالم يف 
اإلسالم اخلاص ال اإلسالم  إسالمه( املراد به: )، قولهُوِجَد واستقر وحتقق

، وقد عرف العلماء اإلسالم بأنه االستسالم هلل تعاىل بالتوحيد العام
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، واإلسالم العام رباءة من الشرك ، هذا هو اإلسالمواالنقياد له بالطاعة وال
ضية بنبيه املبعوث له واتبع فمن آمن من األمم املا ،هو إسالم األمم املاضية

وأما اإلسالم اخلاص فهو إسالم  ،أي باإلسالم العام ،شريعته فهو مسلم
والكالم هنا ليس على  ،واتباع شريعته ×وهو اإلميان مبحمد  ،هذه األمة

 من ثبت إسالمه(: )وقوله ،وإمنا هو عن اإلسالم اخلاص ،اإلسالم العام
 ،يدخل يف اإلسالم من هذه األمة هذا قيد مهم يف التعريف خيرج من مل
فرسالته  ،اإلنس واجلن :للثقلني ×وذلك ألن اهلل تعاىل قد بعث حممدا 

ۀ  ہ  ہ            ہ  ہ    چ: كما قال تعاىل ،عامة للثقلني مجيعا ×

ک  چ: وقال تعاىل ,(1)چھ  ھ  ھ  ھ  ے       ے  ۓ

ان النيب يبعث إىل وك) ×:وقال النيب  ,(2)چک  گ         گ  گ   
فإنه  ،فمن آمن به بعد بعثته بيقني ,(3)(عثت إىل الناس كافةوب قومه خاصة،

 :ويسمون ،بأمة اإلجابة(، وهم املسمون: )داخل معنا يف هذه القاعدة
يف  ×فسموا بأمة اإلجابة ألنهم استجابوا هلل تعاىل ولنبيه  ،)بأهل القبلة(

ومسوا بأهل القبلة  ،ود فيهم ومتحققأي أن أصل اإلميان موج ،اإلميان به
فهذا بالنسبة ملن آمن  ،ألنهم يتوجهون للقبلة يف صلواتهم وبعض تعبداتهم

ولكنه من أمة  ،وأما من مل يؤمن به فإنه داخل يف مسمى األمة ×،بالنيب 
  ×وأمة الدعوة هو كل من وجد بعد بعثة النيب  ،الدعوة ال أمة اإلجابة

                                                 

 .28سبأ:  (1)
 .107األنبياء:  (2)
جعلت لي ): ×البخاري يف التيمم، باب التيمم، ويف املساجد، باب قول النيب أخرجه  (3)

 .ساجد يف فاحتته( يف امل521) :ومسلم رقم (، 438رقم: ) ،(األرض مسجدا وطهورا
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فهؤالء من  ،والنصارى وسائر ملل الكفر املوجودينكاليهود  ،ومل يؤمن به
ألن  ،وهم كفار أصليون ،ال من أمة اإلجابة ،ولكنهم من أمة الدعوة، األمة

والذي نفس ) ×:كما قال النيب  ×،الواجب عليهم أن يؤمنوا مبحمد 
حممد بيده ال يسمع بي أحد من هذه األمة يهودي وال نصراني ثم ميوت 

فالذي يدخل  ,(1) (لت به إال كان من أصحاب النارومل يؤمن بالذي أرس
( بيقني) :قوله ،ال أمة الدعوة ،معنا يف هذه القاعدة إمنا هم أمة اإلجابة

ويراد به ثبوت  ،اعلم رمحك اهلل تعاىل أن اليقني مرتبة من مراتب اإلدراك
وهو احتمال  ،الظن :ويليه يف الرتبة ،الشيء وإدراكه من غري احتمال مضاد

أمرين ال مزية وهو جتويز  ،الشك :ويليه ،مرين أحدهما أرجح من اآلخرأ
واملراد بهذه القاعدة هو من ثبت عندنا إلسالمه ألحدهما على اآلخر، 

ولكننا اكتفينا يف القاعدة بذكر اليقني ألن  ،بيقني أو عن غلبة ظن راجح
 ،زلة  اليقنياملتقرر عند أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل أن غلبة الظن منزلة من

( أي ال حيل ألحد التعدي على إسالمه باحلكم بالنقض فال جيوز: )قوله
( أي ال جيوز إبطال يقني اإلسالم الثابت إال إال بيقني: )قوله ،والبطالن

فال حيل التخوض يف أديان الناس وإخراجهم منها إال باليقني  ،بيقني الكفر
 .واهلل أعلم ،الثابت

 فصــــــل
لقاعدة أن من ثبت عند أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل أنه مسلم وتعين هذه ا

باليقني والقطع فإنه ال جيوز التعدي عليه بإخراجه منه مبجرد التهوكات 

                                                 

إىل  ×( يف اإلميان، باب وجوب اإلميان برسالة نبينا حممد 153) :رقمأخرجه مسلم  (1)
 مجيع الناس ونسخ امللل مبلته.
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بل ال بد من يقني آخر يثبت أن هذا الرجل  ،والتخرص والظنون الكاذبة
وذلك ألن املتقرر يف القواعد أن  ،قد كفر وقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه
وهذا الرجل قد كان مسلما يف  ،األصل هو بقاء ما كان على ما كان

ألنه األصل  ،فاألصل أنه اآلن يف احلالة الراهنة باق على إسالمه ،السابق
 ،واملتقرر يف القواعد أن األصل هو البقاء على األصل حتى يرد الناقل ،فيه

كاذب وليس من مجلة النواقل عن األصل جمرد اهلوى والتخرص والظن ال
وألن املتقرر عند أهل العلم رمحهم اهلل  ،الذي مل ينب على العلم واهلدى

 ،وقد تيقنا إسالمه يف الزمن السابق ،تعاىل أن اليقني ال يزول إال باليقني
ألن  ،حتى يأتي يقني مماثل ينقضه ،فاألصل هو الثبوت على هذا اليقني

وألن  ،ريق ثابت قويوال ينقض الثابت بالطريق القوي إال بط ،اليقني قوي
املتقرر يف القواعد أن ما ثبت بالدليل الشرعي ال ينقض إال بالدليل 

فإن الدليل الشرعي  ،وإسالم هذا العبد قد ثبت بالدليل الشرعي ،الشرعي
قد أثبت أن من نطق بالشهادتني وحقق ما يتعلق بها من الشروط واألركان 

يث كان إسالمه ثابت وح ،فإنه من مجلة املسلمني ،واجتنب النواقض
فإنه ال حيل ألحد أن يبطل ما أثبته الدليل الشرعي إال  ،بالدليل الشرعي

وألن  ،ال ينقض إال بالدليلبالدليل  ألن ما ثبت ،مبقتضى دليل شرعي آخر
وأنت خبري  ،احلكم بانتقاض اإلسالم وبطالنه إمنا هو من أحكام الشرع

بل مرده إىل  ،س مرده إىل الناسأن احلكم الشرعي ليفيك بارك اهلل تعاىل 
وحيث كان األمر كذلك فإنه ال حيل ألحد أن  ×،اهلل تعاىل وإىل رسوله 

ألن احلكم بالكفر واخلروج  ،حيكم على أحد ببطالن إسالمه إال بالدليل
واملتقرر يف القواعد أن األحكام الشرعية  ،من الدين من مجلة أحكام الشرع
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وألن احلكم  على هذا الرجل  ،يحة الصرحيةتفتقر يف ثبوتها لألدلة الصح
رد فال جيوز احلكم عليه بالكفر مبج ،بأنه مسلم إمنا قد ثبت بطريق اليقني

وألن احلكم بالكفر  ،ألن املتقرر أن اليقني ال يزول بالشك ،الظنة والشك
فيكون مرد ثبوتها إىل  ،على املسلم ليس من األمور اليت يتشوف هلا الشارع

فضبطتها  ،بل هي من األمور اليت ضيقت يف الشرع ،أضعف دليل
وهذا يفيدك أن  ،وجعلت يف طريقها الشروط واملوانع ،بالضوابط الكثرية
وحيث كان األمر كذلك فال بد أن يضيق يف طريق  ،التكفري بابه ضيق

فمن ثبت كفره بيقني  ،وال يكون كذلك إال إن رددنا األمر إىل اليقني ،ثبوته
الطرق األخرى فإنها ال تصلح أن تكون طريقا موصال وأما  ،حكمنا به

إال ) :يف تكفري احلكام ×ولذلك قال النيب ، فانتبه هلذا ،للحكم بالتكفري
فانظر كيف طريق  ,(1)أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من اهلل برهان(

فحتى حنقق مقصود الشرع يف هذا الباب فال بد وأن  ،التكفري الصحيح
وال يتحقق هذا إال إن بنينا باب التكفري على هذه  ،اليقنييبنى األمر على 

وهذا هو  ،(من ثبت إسالمه بيقني فال جيوز إخراجه منه إال بيقني) :القاعدة
ولكن ، فهذا بالنسبة لشرح القاعدة تفصيال وتدليال ،ما ندين اهلل تعاىل به

مر على أي أننا خرجنا األ ،أنت ترى أننا مل نذكر من األدلة إال القواعد
 ،وهذا من باب التوضيح ،القواعد املقررة عند أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل

فنقول وباهلل تعاىل  ،ونزيد األمر توضيحا بذكر مجل من األدلة الشرعية
  :التوفيق

                                                 

(، رقم: سرتون بعدي أمورا تنكرونها×: )قول النيب : باب لفنتالبخاري يف اأخرجه  (1)
 .ألمراء يف غري معصية( يف اإلمارة، باب وجوب طاعة ا1709ومسلم رقم )(، 7056)
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مجيع األدلة اليت  تدل على حرمة القول على اهلل تعاىل بال  :من األدلة عليها
فنحن ال نكفر  ،يستفاد إال من اهلل تعاىلفإن احلكم بالتكفري حكم ال  ،علم

فمن كفر بال علم وال برهان بل  ×،إال من كفره اهلل تعاىل ورسوله 
وهو من  ،بالتخرص واهلوى فقد تقحم باب التقول على اهلل تعاىل بال علم 

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  چ: قال تعاىل ،الكبائر اخلطرية واملوبقات واآلثام العظيمة

ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ        ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ  

فجعل اهلل تعاىل القول عليه بال علم  ,(1)چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ
ألن الشرك فرع من فروع القول على اهلل تعاىل  ،يف رتبة أعظم من الشرك

إن ترتيب احملرمات يف هذه اآلية  :وقال العلماء رمحهم اهلل تعاىل ،بغري علم
ېئ  ېئ     ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ: وقال تعاىل ،األدنى إىل األعلىمن 

ھ  ھ  ھ    چ: وقال تعاىل ,(2)چىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی

ۈ    ۈ     ۆے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

بل علم  ،فمن كفر مسلما بالظنة واهلوى ,(3)چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ۉ
 ،به علم له وقفا ما ليس ،اىل بال علمفقد قال على اهلل تع ،وال برهان

وقد شهد الدليل بأنه خائب وخاسر غري  ،وافرتى على اهلل تعاىل الكذب
وآفات االتهامات بتلك األحكام  ،فاحلذر احلذر من سقطات اللسان ،مفلح

                                                 

 .33األعراف:  (1)
 .36اإلسراء:  (2)
 .116النحل:  (3)
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واهلل  ،الكبرية اليت يرتتب عليها من األحكام العظيمة ما هو معلوم
 املستعان.

فإن التكفري من مجلة  ،يع األدلة اآلمرة حبفظ اللسانمج :ومن األدلة أيضا
وحيث كان هو من أخطرها وأشدها فإنه يكون يف املرتبة  ،آفات اللسان

فهو أشد من  ،األوىل عند ورود التحذير والتخويف من سقطات اللسان
فالتكفري من أخطر تلك  ،الغيبة والنميمة والكذب واللعن وشهادة الزور

اليت حتذر من آفات هذا اللسان يدخل فيها التحذير فالنصوص  ،اآلفات
 ,(1)چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦچ: قال تعاىل ،من التكفري دخوال أوليا

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ          ھ   ھ  ے  چ: وقال تعاىل

 چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ     ۆ
وإن ) :ويف احلديث ,(2)

ال يعلم مبلغها يهوي بها يف النار أبعد  العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اهلل
من يضمن لي ما بني فكيه وما ) :ويف احلديث ,(3) (ما بني املشرق واملغرب

عن أكثر ما  ×سئل النيب   :ويف احلديث ,(4) (بني فخذيه أضمن له اجلنة

                                                 

 .18ق:  (1)
 .24النور:  (2)
( 2988ومسلم رقم )(، 6478رقم: )لبخاري يف الرقاق، باب حفظ اللسان، أخرجه ا (3)

 .يف الزهد، باب التكلم بالكلمة يهوي بها يف النار
 الرقاق، باب حفظ اللسان، يفقريبا منه لبخاري ا مل أقف عليه بهذا اللفظ، وقد أخرج (4)

ولفظ  ( يف الزهد، باب ما جاء يف حفظ اللسان.2410والرتمذي رقم )(، 6474رقم: )
 (.من يضمن لي ما بني حلييه وما بني رجليه أضمن له اجلنةالبخاري: )
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من يضمن لي ) :ويف احلديث ,(1) (الفم والفرج) :يدخل الناس النار فقال
ثكلتك أمك ) :ويف احلديث ,(2)(بني فخذيه أضمن له اجلنةما بني حلييه وما 

على وجوههم يف ) :أو قال , (يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم
ِإنَّ الرجل ليتكلم بالكلمة من ) :ويف احلديث ,(3) (النار إال حصائد ألسنتهم

يكتب اهلل له بها رضوانه  -ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت  -رضوان اهلل 
ما كان يظن أن  -من سخط اهلل  يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ِإىل

واألحاديث يف  ,(4)(يكتب اهلل له بها سخطه ِإىل يوم يلقاه -تبلغ ما بلغت
وخطر  ،وكلها حتذر من آفات اللسان وحصائد اللسان ،هذا املعنى كثرية

ألمور اليت ال وخترب بعظيم العقوبة املرتتبة على إفالت اللسان يف ا ،اللسان
وإن أعظم األمور اليت خياف على اإلنسان من  ،جيوز له اخلوض فيها شرعا

لسانه فيها رمي الناس باألحكام الكبرية اخلطرية اليت ال بد فيها من قيام 

                                                 

ا حديث هذ، وقال: )الرب، باب ما جاء يف حسن اخللق ( يف2005) :رقمرواه الرتمذي  (1)
 (.صحيح غريب

من (، ولفظ البخاري: )6474رقم: ) الرقاق، باب حفظ اللسان، يفلبخاري أخرجه ا (2)
 (.يضمن لي ما بني حلييه وما بني رجليه أضمن له اجلنة

 :أمحدو( يف اإلميان، باب ما جاء يف حرمة الصالة، 2619) :رقمرواه الرتمذي  (3)
 :والنسائي يف الكربى ،(3973) ه:ماجوابن  ،(112) :وعبد بن محيد ،(5/231)
(11311). 

 .(هذا حديث حسن صحيح)قال الرتمذي: 
يف الكالم، باب ما يؤمر به التحفظ يف الكالم،  (2/985) :املوطأمالك يف رواه  (4)

( والنسائي يف 911) :احلميديو ،( يف الزهد، باب يف قلة الكالم2320) :والرتمذي رقم
 .(2028) :الكربى حتفة األشراف

 (.هذا حديث حسن صحيح)وقال الرتمذي: 
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فإن  ،كالرمي بالكفر والفسق وحنوها ،والدليل الصحيح ،الربهان الساطع
فكيف  ،مور الكبرية احملرمةكان إعمال اللسان فيما هو أهون منها من األ

وال نعين بهذا  ،وأعظم أثرا ا،ال جرم أنه أشد خطر ؟بإعمال اللسان فيها
ولكننا نريد به التخويف الشديد من التفوه  ،ال ،الكالم إقفال باب التكفري

فاألصل يف  ،بشيء من ذلك بال علم وال برهان وال حجة ساطعة مقبولة
هو البقاء على هذا األصل حتى يرد واألصل  ،أهل القبلة أنهم مسلمون

 .واهلل املستعان ،الناقل عن ذلك بيقني
األدلة اخلاصة املرهبة من رمي املسلم بالكفر على وجه  :ومن األدلة أيضا

فإنه قد ورد يف السنة الصحيحة التحذير الشديد من رمي أحد  ،اخلصوص
أن التكفري وخترب ب ،من املسلمني بالكفر ما مل يقم الربهان على تكفريه

أي  ،الصادر من الشخص إن مل يكن له وجه شرعا فإنه حيور على صاحبه
أنه مسع رسوَل اهلل  -رضي اهلل عنه  -ذر الغفاري فعن أبي  ،يرجع عليه

إال َكَفر،  - وهو يعلمه - ليس من رجل ادَّعى إىل غري أبيه) :يقول ×
ار، ومن دعا رجال وَمِن ادعى ما ليس له، فليس منا، وليتبوأ مقعده من الن

وللبخاري  ,(1) (إال حاَر عليه -وليس كذلك  -بالكفر، أو قال: عدو اهلل 
ال َيرِمي رجل رجال بالُفسوق، وال يرميِه بالكفر إال ارتدت عليه، إن مل )

 :قال -رضي اهلل عنه  -عبد اهلل بن مسعود وعن  ,(2)(يكن صاحبه كذلك

                                                 

ويف (، 6045رقم: )البخاري يف األدب، باب ما ينهى من السباب واللعن، أخرجه  (1)
( يف اإلميان، باب 61) :ومسلم رقم(، 3507رقم: )األنبياء، باب نسبة اليمن إىل إمساعيل، 

 بيان حال إميان من رغب عن أبيه وهو يعلم.
 (.6045رقم: ) األدب، باب ما ينهى من السباب واللعن، البخاري يفصحيح  (2)
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وأعظم السباب  .(1)(وق، وقتاُله كْفرِسباُب املسلم ُفُس) :×قال رسوُل اهلل 
رضي اهلل  -عبد اهلل بن عمر وعن  ،هو رميه بالكفر وليس هو كذلك

َمن قال ألخيه يا كافر، فقد باء بها )قال:  ×رسوَل اهلل وعن  أنَّ :-عنهما 
ويف  (إذا كفَّر الرجُل أخاه، فقد باء بها أحُدهما) :ويف رواية (أحُدهما

ألخيه: كافر، فقد باء بها أحُدهما، إن كان كما قال،  أميا امرئ قال) :أخرى
 -هريرة وعن أبي  .(2)أخرجه اجلماعة إال النسائي (.وإال رجعت عليه

كافر، فقد باء  من قال ألخيه: يا) :قال ×أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنه
 ×:قال رسول اهلل  :وعن أبي سعيد رضي اهلل عنه قال .(3) (بها أحدهما

 (،ل رجال إال باء أحدهما بها إن كان كافرا وإال كفر بتكفريهما أكفر رج)
وعن أبي قالبة رضي اهلل عنه أن ثابت بن  ،(4)رواه ابن حبان يف صحيحه

                                                 

ويف (، 6044رقم: )يف األدب، باب ما ينهى من السباب واللعن،  لبخاريأخرجه ا (1)
ويف الفنت، باب (، 48رقم: )اإلميان، باب خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال يشعر، 

(، 7076رقم: )، (ب بعضال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقا ): ×قول النيب 
، (سباب املسلم فسوق وقتاله كفر): ×( يف اإلميان، باب بيان قول النيب 64ومسلم رقم )
 .(52) :( يف الرب، باب رقم1984) :والرتمذي رقم

ومسلم (، 6104رقم: )البخاري يف األدب، باب من كفر أخاه بغري تأويل، أخرجه  (2)
 :املوطأمالك يف إميان من قال ألخيه املسلم: يا كافر، و( يف اإلميان، باب بيان حال 60) :رقم

( يف اإلميان، باب ما 2639) :يف الكالم، باب ما يكره من الكالم، والرتمذي رقم (2/984)
( يف السنة، باب الدليل على زيادة 4687) :جاء فيمن رمى أخاه بكفر، وأبو داود رقم

 اإلميان ونقصانه.
 تقدم خترجيه. (3)
 :(2891)(، قال األلباني يف الصحيحة: 248) :، رقم(1/483) :بن حبانصحيح ا (4)
 (.صحيح مبا بعده)
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حتت الشجرة وأن  ×أنه بايع رسول اهلل  :الضحاك رضي اهلل عنه أخربه
من حلف على ميني مبلة غري اإلسالم كاذبا متعمدا ) :قال ×رسول اهلل 

ا قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل فهو كم
نذر فيما ال ميلك ولعن املؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله ومن 

ورواه أبو  ،(1)رواه البخاري ومسلم، (ذبح نفسه بشيء عذب به يوم القيامة
 :قال ×أن النيب  :داود والنسائي باختصار والرتمذي وصححه ولفظه

على املرء نذر فيما ال ميلك والعن املؤمن كقاتله ومن قذف مؤمنا  ليس)
بكفر فهو كقاتله ومن قتل نفسه بشيء عذب مبا قتل به نفسه يوم 

قال رسول اهلل  :وعن عمران بن حصني رضي اهلل عنه قال .(2)(القيامة
رواه البزار ورواته  (،إذا قال الرجل ألخيه يا كافر فهو كقتله) ×:

احلذر احلذر أيها املسلمون من الوقوع يف تكفري أحد من أهل ف .(3)ثقات
إال أن تروا ) :القبلة إال بالدليل الواضح كما قال عليه الصالة والسالم

 .واهلل املستعان .(4)(كفرا بواحا عندكم فيه من اهلل برهان

                                                 

ويف (، 6652رقم: )البخاري يف األميان، باب من حلف مبلة سوى اإلسالم، أخرجه  (1)
وباب من كفر أخاه بغري تأويل (، 6047رقم: )األدب، باب ما ينهى من السباب واللعن، 

( يف اإلميان، باب غلظ حتريم قتل اإلنسان 110) :ومسلم رقم(، 6105رقم: )فهو كما قال، 
 .نفسه

( يف األميان، باب ما جاء يف احللف بالرباءة ومبلة غري 3257) :داود رقم يأبسنن  (2)
والرتمذي (، 3813، رقم: )ان، باب احللف مبلة سوى اإلسالماإلسالم، والنسائي يف األمي

 .أخاه بكفر جاء فيمن رمى( يف اإلميان، باب ما 2638) :رقم
 (.3519) :، رقم(9/17) :مسند البزار (3)
 تقدم خترجيه. (4)
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وتأمر  ،األدلة اليت تنهى عن الدخول يف بواطن الناس :ومن األدلة أيضا
 ،ال سيما يف مسألة التكفري ،وحتذر من تفسري النوايا ،اهرهمباألخذ بظو

قال عبيد اهلل  :-رضي اهلل عنه  -املقداد بن األسود وذلك كما يف حديث 
 ،وكان حليفا لبين ُزهرة -بن َعِدي بن اخليار: ِإن املقداد بن عمرو الكندي 

َأرَأيَت ) :× أخربه أنه قال لرسوِل اهلل -× وكان ممَّن شهد بدرا مع النيبِّ 
 ،َفَضَرَب ِإحدى يديَّ بالسيف، فقطعها ،ِإن لِقيُت رجال من الُكفاِر َفاْقَتَتْلنا

 ؟َأَأْقُتُله يا رسوَل اهلل بعد أن قاهلا ،أسلمُت هلل :فقال ،ثم الَذ ِمنِّي بشجرة
َقَطَع ِإحدى َيديَّ، ثم  ،يا رسوَل اهلل :فقال ،(ال تقُتْله) :×فقال رسوُل اهلل 

 ال تْقُتْله، فإن قَتْلَته فِإنَُّه) :×فقال رسوُل اهلل  ،ذلك بعدما قطعهاقال 
وعن  .(1)(مبنزلِتَك قبل أن َتقُتَله، وِإنك مبنزَلِتِه قبَل أن يقول َكِلَمَته اليت قال

َأنَّ رسوَل اهلل ) :-رضي اهلل عنه  -حارثة بن مضرب عن ُفرات بن َحيَّان 
فمرَّ  ،وحليفا لرجل من األنصار ،سفياَنوكان َعْينا ألبي  أمر بقتله ×

ِإنه يا رسوَل  :فقال: ِإني مسلم، فقال رجل من األنصار ،حبْلقة من األنصار
ِإنَّ منكم رجاال َنِكُلُهْم ِإىل ) :×فقال رسوُل اهلل  ،ِإني ُمسلم :اهلل يقول

برد  ×فأمر النيب  .(2)أخرجه أبو داود (،ِإميانهم، منهم ُفراُت بن َحيَّان
 :سامَة بَن زيد يقولوعن ُأ ،ونهى عن اخلوض يف السرائر ،األمر إىل الظاهر

وَلِحقُت أنا  ،َفَصبَّْحَنا القوَم فهزمناهم ،ِإىل احُلَرَقِة ×َبَعَثنا رسوُل اهلل )

                                                 

ويف املغازي، باب شهود املالئكة (، 6865رقم: )البخاري يف الديات يف فاحتته، أخرجه  (1)
( يف اإلميان، باب حتريم قتل الكافر بعد أن قال: ال 95ومسلم رقم )(، 4019رقم: )بدرا، 

 ( يف اجلهاد، باب على ما يقاتل املشركون.2644) :، وأبو داود رقمإله إال اهلل
 .( يف اجلهاد، باب يف اجلاسوس الذمي2652) :رقمسنن أبي داود  (2)
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َفكفَّ  ،ال ِإله ِإال اهلل :قال ،فلما َغِشيناه ،ورُجل من اأَلنصار رجال منهم
 ،×بلَغ النيبَّ  ،فلما َقِدْمنا ،حتى قتلُته ،ُرْمِحياألنصاريُّ، وطَعْنُتُه ِب عنه

 ،ِإمنا كان متعوِّذا :قلُت ؟(يا ُأسامُة، أقتلَتُه بعدما قال: ال ِإله ِإال اهلل) :فقال
فما زاَل ُيكرُِّرها حتى متنيُت َأّني  ؟(أقتلَتُه بعدما قال: ال ِإله ِإال اهلل) :فقال

يف  ×بعثنا رسوُل اهلل ) :ويف رواية قال .(1)(مل أكْن أسلمُت قبَل ذلك اليوِم
 ،ال ِإله ِإال اهلل :فقال ،َفصبَّْحنا احُلَرَقات من ُجهينة، فأدركُت رجال ،سرَّية

 :×، فقال رسوُل اهلل ×فذكرُتُه للنيبِّ  ،فوقع يف نفسي من ذلك ،فطعنُته
قاهلا خوفا من  يا رسوَل اهلل، ِإمنا :قلُت :قال ؟(أقال: ال ِإله ِإال اهلل وقتلَتُه)

؟ فما زال (َأفال َشَقْقَت َعْن َقْلِبِه، حتى تعلم أقاهلا، أم ال) :السِّالح. قال
وأنا واهلل  :فقال سعد :قال ،حتى متنيُت أني أسلمُت يومئذ ،يكرُِّرها عليَّ

أمل  :فقال رجل :قال -أسامَة  :يعين -ال أقتل مسلما حتى يقتله ُذو الُبَطني 
قد  :فقال سعد، (2)؟چڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڃ  ڃ  چ :يقل اهلل

وأنَت وأصحاُبك تريدون أن تقاِتلوا حتى تكوَن  ،قاتْلنا حتى ال تكوَن فتنة
وبهذه األحاديث الطيبة قرر أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل أن لنا  .(3)(فتنة

بعثين ) :وعن علي رضي اهلل عنه قال ،الظاهر واهلل تعاىل يتوىل السرائر
 ،َخاخ انطلقوا حتى تأتوا َرْوضَة :فقال ،أنا والزبرَي واملقداَد ×اهلل  رسوُل

                                                 

أسامة بن زيد إىل احلرقات من × ، كتاب املغازي، باب بعث النيب البخاريأخرجه  (1)
ال إله إال اهلل  :افر بعد أن قالباب حتريم قتل الك ،مسلم يف اإلميان(، و4269جهينة، رقم: )

 (.96) :رقم
 .193البقرة:  (2)
( يف اإلميان، باب حتريم قتل الكافر بعد أن قال: ال إله إال اهلل، 96) :سلم رقمأخرجه م (3)

 ( يف اجلهاد، باب على ما يقاتل املشركون.2643وأبو داود رقم )
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فانطلقنا تتعادى بنا خيُلنا حتى  ،فخذوه منها ،فِإن بها َظعينة معها كتاب
قالت: ما معي  ،، فقلنا: َأخرجي الكتابفإذا حنن بالظَّعينِة ،َأتينا الرَّوضة

فأخرجْتُه من  ،ْلِقَينَّ الثياَبلُتْخِرجنَّ الكتاَب أو لُت :فقلنا ،من كتاب
من حاطِب بِن أبي َبْلَتَعَة ِإىل  :فإذا فيه ،×فأتينا به النيبَّ  :ِعقاصها، قال

فقال  ×،خيرُبُهم ببعض أمِر رسوِل اهلل  ،ناس من املشركني من أهِل مكَة
 ،ال تعَجْل عليَّ ،يا رسول اهلل :؟ فقال(يا حاطُب، ما هذا) :×رسوُل اهلل 

فكان من َمَعَك من  ،سهم، ومل أكْن من أْنفُت امرءا ُمْلَصقا يف قريشِإني كن
ِإْذ فاتين  -املهاجرين هلم قرابة َيْحُمون بها أمواهلم وأهليهم مبكَة، فأْحَبْبُت 

أن أتَِّخَذ فيهم يدا حيمون بها قرابيت، وما فعلُت  -ذلك من النسب فيهم 
بعد اإِلسالم. فقال رسوُل  وال رضى بالكفر ،وال ارتدادا عن ديين ،كفرا
ول اهلل أضرْب ُعُنق هذا دعين يا رس :. فقال عمُر(ِإنَُّه َقد َصَدَقكم) :×اهلل 

نه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل اهلل اطَّلَع ِإ) :×فقال رسوُل اهلل  ،املنافق
فالواجب أخذ  ،(1) (على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرُت لكم

واملتقرر عند أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل أن األحكام يف  ،همالناس بظواهر
وأما األحكام يف اآلخرة فهي على  ،الدنيا على الظواهر والسرائر تبع هلا

فال جيوز لنا أن خنرج من دائرة اإلسالم  :وعليه ،والظواهر تبع هلا ،السرائر
ن جاء من مل يأت مبوجب خروجه منه مما دلت األدلة الصحيحة على كفر م

فأسأل اهلل تعاىل أن يعصمنا وإخواننا  ،مع توفر الشروط وانتفاء املوانع ،به
ونسأل  ،من فتنة التكفري اليت عصفت وال تزال تعصف بالعامل اإلسالمي
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اهلل تعاىل بأمسائه احلسنى وصفاته العلى أن يهدي من وقع فيها وأن يرده 
 .وهو أعلى وأعلم .هإنه ولي ذلك والقادر علي ،إىل جادة احلق والصواب

مجيع األدلة اليت تنهى عن قتل املسلم أو التسبب يف ذلك  :ومن األدلة أيضا
وتبني  ،وخترب بعظيم العقوبة املرتتبة على سفك دم املسلم ،ولو بشطر كلمة

وأن األصل فيه حرمة القتل إال إن جاء مبا يوجب  ،أن األصل فيه العصمة
اهلل تعاىل فيك أن من أكرب أسباب وأنت خبري بارك  ،عليه القتل شرعا

ففي األعم األغلب أن إصدار مثل هذه  ،القتل احلكم بالتكفري على املسلم
وإن نظرة بسيطة إىل التاريخ وما جرته  ،األحكام من أسباب انتشار القتل

وما جيري من أحداث القتل يف هذه  ،فتنة التكفري اليت توىل كربها اخلوارج
كفري لكفيلة أن تبني لك أن باب التكفري مرتبط بقتل األزمنة بسبب فتنة الت

 ،فهو باب واسع قد وجل منه الشيطان على النفوس بقتل النفوس ،النفوس
إن غالب ما يدور من أحداث القتل يف  :وال أظنك ختالفين إن قلت لك

وتلك األحداث التفجريية يف  ،واجلزائر ،والصومال ،نوأفغانستا ،العراق
كله بسبب التكفري  ،ويف غريها من بالد املسلمني ،السعودية اململكة العربية

هكذا يكون حال املسلمني إن انفتح  ،نعم ،الذي عمت به البلوى وطمت
وال يفهم مين أمحق أنين أقفل باب  ،عليهم باب التكفري بال علم وال برهان

ذي وإمنا الذي أعنيه أن املسلم ال ،فإن سوء الفهم بلية يف كل زمان ،التكفري
 ،ثبت إسالمه بيقني فإنه ال جيوز لنا إخراجه من هذا الدين إال بيقني آخر

واملهم أن من أصناف األدلة  ،ألن ما ثبت بيقني فإنه ال يزول عنه إال بيقني
: على هذه القاعدة األدلة اليت جاءت بعصمة دم املسلم كما قال تعاىل
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گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  چ

 .(1)چڻ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ
ال )قال:  ×َأنَّ رسوَل اهلل  :-رضي اهلل عنه  -عبد اهلل بن مسعود وعن  

حدى إَيِحلُّ َدُم امرئ مسلم يشهُد َأن ال ِإله ِإال اهلل وأني رسول اهلل، ِإال ب
ثالث: الثَّيُِّب الزَّاني، والّنْفُس بالنَّْفِس، والتَّاِرُك لديِنِه، املفارُق 

واهلل الذي ال ِإله غريه، ال َيحلُّ َدُم امرئ ) :ائي قال. وللنس(2)(للجَماَعِة
مسلم يشهُد َأن ال ِإله ِإال اهلل، وأني رسول اهلل، ِإال ثالثُة َنَفر: التارُك 

  .(3) (والنَّْفُس بالنفِس لإِلسالم املفارُق للجماعة، والثَّيُِّب الزَّاني،
َلْن يزاَل ) :× قال رسوُل اهلل :قال -رضي اهلل عنهما  -عن ابن عمر 

ِإنَّ )وقال ابن عمر:  :قال ،(املؤِمُن يف ُفسَحة من ِدينه ما مل ُيِصْب دما حراما
ِمن َوَرَطاِت األمور اليت ال خمرج ملن أوقع نفسه فيها سفُك الدَّم احلرام بغري 

 . (4) (ِحلِّه
ُكلُّ ) :يقول ×مسعُت رسوَل اهلل  :وعن أبي الدرداء رضي اهلل عنه قال

 (عسى اهلل َأن يغفَره، ِإال َمن ماَت ُمْشِركا، أو ُمؤِمن َقَتَل مؤمنا متعمدا َذنب
كلُّ َذْنب ) :×قال رسوُل اهلل  :قال :-رضي اهلل عنه  -معاوية وعن  ،(5)

                                                 

 .93النساء:  (1)
،  چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ يف الديات، باب قول اهلل تعاىل:  البخاريأخرجه  (2)

( يف القسامة، باب ما يباح به دم املسلم، وأبو داود رقم 1676ومسلم رقم )(، 6878رقم: )
 .( يف احلدود، باب احلكم فيمن ارتد4352)
 مل أقف عليه فيه بهذا اللفظ. (3)
 (.6862، رقم: )يف الديات يف فاحتتهأخرجه البخاري،  (4)
 .( يف الفنت، باب يف تعظيم قتل املؤمن4270) :رقمرواه أبو داود،  (5)
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. (عسى اهلل أن يغِفَرُه ِإال الرَّجل يقتُل املؤِمَن ُمَتَعمِّدا، أو الرجل ميوُت كافرا
  أخرجه النسائي.

َقْتُل امُلؤِمِن أْعَظُم ِعْنَد ) :×قال النيبُّ  :قال :-رضي اهلل عنه  - بريدةوعن 
  .(1)أخرجه النسائي (،اهلل من َزواِل الدنيا

َأنَّ رسوَل اهلل  :-رضي اهلل عنهما  -عبد اهلل بن عمرو بن العاص وعن 
 .(2) (َلَزَواُل الدُّنيا َأْهوُن على اهلل ِمن قتِل رجل مسلم) :قال×

رضي اهلل  -مسعُت أبا هريرة وأبا سعيد  :قال :احلكم البجليي وعن أب 
َلو أنَّ َأْهَل السَّماِء وَأْهَل اأَلرِض ) :قال ×يذكران عن رسوِل اهلل  -عنهما

  .(3)(اشرتكوا يف َدِم مؤمن أَلَكبَُّهُم اهلل يف النار
َقيََّد  اإِلمياُن) :قال ×َأنَّ رسوَل اهلل  :-رضي اهلل عنه  -هريرة وعن أبي 

اإلميان قيَّد قال العلماء  .(4)أخرجه أبو داود (،الَفْتَك، ال َيْفِتُك مؤِمن
أن اإلميان مينع  :ومعنى احلديث ،القتل على غفلة وغرة :الفتك ،الفتك

                                                                                                                        

 قال عبد القادر األرنؤوط: )إسناده صحيح(.
 (.3984، رقم: ) حتريم الدم يف فاحتتهسنن النسائي، يف (1)

 قال األلباني: )صحيح(.
 النسائي يف تشديد قتل املؤمن، و ( يف الديات، باب ما جاء1345) :رواه الرتمذي رقم (2)

 (.3987رقم: )يف حتريم الدم، باب تعظيم الدم، 
 .قال األلباني: )صحيح(

هذا حديث )( يف الديات، باب احلكم يف الدماء، وقال: 1398) :رقمرواه الرتمذي  (3)
 .(غريب

 .( يف اجلهاد، باب يف العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم2769) :رقمسنن أبي داود  (4)
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 ،ومنعه ،فكأنه قد قيد الفاتك ،وحيميه أن يفتك به ،املؤمن أن يفتك بأحد
  .فهو له قيد

 :قال ×َأنَّ رسوَل اهلل  :-ي اهلل عنه رض -عبد اهلل بن مسعود وعن 
ألنه  ،َليَس ِمن َنفس ُتْقَتل ُظلما ِإال كاَن على ابِن آدَم األوِل ِكْفل ِمن َدِمها)

  .(1)(َسنَّ القتل ألنه كاَن أوَل َمن) :ويف رواية (،َسنَّ القتل أوال
 :×قال رسوُل اهلل  :قال :-رضي اهلل عنه  -عبد اهلل بن مسعود وعن 

ِجيُء الرَُّجُل آِخذا بيِد الرجِل، فيقول: يا ربِّ، هذا قتلين، فيقول اهلل عز َي)
وجل: ِلَم قتلَته؟ فيقول: قتلُته لتكوَن الِعزَُّة لَك، فيقول: فِإنَّها لي، وجييُء 
الرجل آخذا بيِد الرجِل فيقول: ِإنَّ هذا َقَتَلين، فيقول اهلل عز وجل: ِلَم 

زَُّة لفالن، فيقول: فِإنَّها ليست لفالن، فيبوُء قتلَته؟ فيقول: لتكوَن الِع
 . (2)(بِإمثه

 ال َيِحلُّ َدُم) :قال ×َأنَّ رسوَل اهلل  :-رضي اهلل عنها  -عائشة وعن 
امرئ مسلم يشهد أن ال ِإله ِإال اهلل، وأن حممدا رسول اهلل، ِإال يف ِإحدى 

                                                 

(، 3335رقم: ) خلق آدم صلوات اهلل عليه وذريته  األنبياء، بابالبخاري يفأخرجه  (1)
 :ومسلم رقم(، 7321رقم: )ويف االعتصام، باب إثم من دعا إىل ضاللة أو سن سنة سيئة، 

( يف العلم، باب 2675) :( يف القسامة، باب إثم من سن القتل، والرتمذي رقم1677)
 الدم يف فاحتته.يف حتريم  الدال على اخلري كفاعله، والنسائي

 :الزهديف ابن املبارك و (،3997رقم: )يف حتريم الدم، باب تعظيم الدم، رواه النسائي  (2)
، (5/457) :ابن أبي شيبة(، و464) :، رقم(1/175) :الفنتيف نعيم بن محاد ، و(2/115)

 (.27949) :رقم
 قال األلباني: )صحيح(.



 

 171 

حماربا هلل ورسوله فإنَُّه  ثالث: ِزنا بعد ِإْحَصان، فإنَُّه ُيرَجُم، ورجل َخَرَج
  .(1) (من األرض، أو َيقُتُل َنفسا، فيقَتُل بها ىأو ُينف يقَتُل أو يصَلُب،

 ،وهي تبني لنا عظم أمر النفوس عند اهلل تعاىل ،واألدلة يف هذا املعنى كثرية
 ،وأن إزهاقها أو التسبب يف ذلك أمر حمرم شديد اخلطورة عند اهلل تعاىل

وال جيوز التعرض له بالتكفري والقتل  ،يقينا ال يزال مسلما فاملسلم :وعليه
وأما الرتهات والسخافات اليت ما أنزل  ،ومسوغ مرعي ،إال بسبب شرعي

وال تزهق  ،اهلل تعاىل بها من سلطان فال واهلل ال حتل بها الدماء املعصومة
منة فضال عن أن كثريا من أحكام التكفري يف هذه األز ،بها النفوس الربيئة

واالنتقام وإثارة  ،صار مصدرها التشفي ودرك الغيظ من احملكوم عليه بها
فدخل كثري من أحكام التكفري اهلوى والتعصب والتشفي  ،الرأي العام عليه

فصار يتكلم يف التكفري من ال نقبل كالمه يف برسيم  ،والفذلكة السياسية
وال حول وال قوة  ،عتلةواألفكار املختلة امل ،ولكنها األهواء املضلة ،البهائم

بقوله يف  ×وهذا هو عني ما حذرنا منه نبينا  ،إال باهلل العلي العظيم
ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب ) :احلديث الصحيح

 ،تنبهي هلذه الفتنة اخلطرية ،فيا أيتها األمة الغالية الكرمية .(2)(بعض

                                                 

اب احلكم فيمن ارتد، والنسائي يف حتريم ( يف احلدود، ب4353) :أبو داود رقمرواه  (1)
، أبواب الفنت، باب ما جاء ال حيل دم امرئ مسلم... الرتمذيوالدم، باب تعظيم الدم، 

 (.318) :، رقم(2/96) ه:مسند(، والشافعي يف 2158رقم: )
 قال األلباني: )صحيح(.
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وال تنزل بساحة  ،إال وتهلكهافإنها ال حتل بأمة ، والداهية املدهلمة الشريرة
ومه وأهل ا قلب عبد إال كان حربا على بين قوال مييل هل ،قوم إال وتدمرهم

واليت  ،وال يكون ذلك إال باعتماد تلك القاعدة الطيبة ،فاحلذر احلذر ،ملته
فمن ثبت إسالمه باليقني فإنه ال جيوز إخراجه منه  ،بنيت على حفظ الدماء

 .حده املستعان وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيمواهلل و ،إال باليقني
 ،مجيع القواعد اليت قررناها يف أول شرح هذه القاعدة :ومن األدلة أيضا

وطلبا لالختصار لعلك  ،فقد ذكرنا مجال من القواعد اليت تؤيد ما قررناه
واملهم  ،حتى ال يكرب حجم الكتاب ،وال حنتاج إال إعادتها ،تنظر فيها أنت

وقد  ،أن هذه القاعدة الطيبة قد ثبتت األدلة واألصول الشرعية بصحتها
فمنهم من  ،قررها أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل كما سرتاه إن شاء اهلل تعاىل

 .ومنهم من يذكرها بلفظها الذي ذكرته هنا ،يقررها مبعناها ومضمونها
 وقت بإمجاع يقول اإلمام ابن عبد الرب: )إن كل من ثبت له عقد اإلسالم يف

أو تأول تأوياًل فاختلفوا بعد يف خروجه من  ،املسلمني ثم أذنب ذنبًا
وال خيرج  ،مل يكن الختالفهم بعد اجتماعهم معنى يوجب حجًة ،اإلسالم

وقد  ،أو سنة ثابتة ال معارض هلا ،من اإلسالم املتفق عليه إال باتفاق آخر
على أن أحدًا ال خيرجه  اتفق أهل السنة واجلماعة وهم أهل الفقه واألثر

من اإلسالم، وخالفهم أهل البدع، فالواجب يف النظر  -وإن عظم  -ذنبه 
أن ال يكفر إال من اتفق اجلميع على تكفريه أو قام على تكفريه دليل ال 

 .(1) (مدفع له من كتاب أو سنة

                                                 

 .(17/22) :التمهيد ملا يف املوطأ من املعاني واألسانيد (1)
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أنه جيب االحرتاز من التكفري يف ) :وقال القاضي عياض رمحه اهلل تعاىل 
واخلطأ يف ترك  ،فإن استباحة دماء املصلني املوحدين خطر ،لتأويلأهل ا

 .(1) ألف كافر أهون من اخلطأ يف سفك حمجمة من دم مسلم واحد(
االحرتاز عن التكفري ما وجد  )والذي ينبغي :وقال الغزالي رمحه اهلل تعاىل 

 ترك واخلطأ يف ،فإن استباحة دماء املصلني املقرين بالتوحيد خطأ ،له سبياًل
 .(2) أهون من اخلطأ يف سفك دم ملسلم واحد( ،ألف كافر يف احلياة

رأيت لألشعري كلمة أعجبتين وهي ) :قال الذهيب يف سري أعالم النبالء
مسعت زاهر بن أمحد  ،مسعت أبا حازم العبدري ،ثابتة رواها البيهقي

ملا قرب حضور أجل أبي احلسن األشعري يف داري  :السرخسي يقول
 ،شهد علي أني ال أكفر أحدًا من أهل القبلةا: فقال ،دعاني فأتيته ،ببغداد

 - .وإمنا هذا كله اختالف العبارات ،ألن الكل يشريون إىل معبود واحد
قلت وبنحو هذا أدين، وكذا كان شيخنا ابن تيمية  -قال الذهيب بعده

لى ال حيافظ ع) :×قال النيب  :ويقول ،أنا ال أكفر أحدًا من األمة :يقول
 .(4) . فمن الزم الصلوات بوضوء فهو مسلم((3) (الوضوء إال مؤمن

                                                 

 مل أقف على عزوه. (1)
هذا الكالم قاله يف كتابه: التفرقة بني اإلميان والزندقة، ومل أحصل على الكتاب حتى  (2)

 أوثق الكالم منه.
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أسأل اهلل املعونة  ،وسوف أفرد هذه القاعدة بأمر اهلل تعاىل يف رسالة خاصة 
 .والتوفيق هلذا

 القاعدة الثالثة بعد املائة  

 (×)التكفري حكم عرعي فال نكفر إال من كفره اهلل تعاىل ورسوله 

، فال جيوز  أن باب التكفري باب عظيم اخلطرهلل تعاىل: اعلم وفقك اأقول
، وال على هلوى والتعصب ودرك الغيظ والتشفيبناء هذا الباب على ا

أن نسلك يف  واإلشاعات املغرضة، وال جيوز ،اخلرافات والنقوالت الواهية
ورة ، وقد قررنا باألدلة يف القاعدة السابقة خطإصداره مسلك اخلوارج

، فالتكفري بالظنة واهلوى والتشهي حمرم م وال برهانالتكفري بال عل
من الربهان ، واليت ال بد فيها ، فإن التكفري من أحكام الشرعباالتفاق

سلك  ، فالسالمة يف باب التكفري إمنا تكون فيمنالواضح الصحيح الصريح
، وأهل السنة رمحهم اهلل تعاىل ال يكفرون إال به مسلك أهل السنة واجلماعة

، فمن سلك يف ، أي ال يكفرون إال بالدليل×ه اهلل تعاىل ورسوله من كفر
التكفري القواعد املقررة يف مذهب أهل السنة فال خوف عليه إن شاء اهلل 

، وقد قررت رج التكفري على قواعد أهل البدع، ولكن اخلطر أن خنتعاىل
يل ال بدللك يف القاعدة السابقة أن األصل يف املسلم بقاؤه على إسالمه إ

لتخرصات الكاذبة واألهواء ، وأما الظنون واخيرجه عن اإلسالم بيقني
، والقواعد الباطلة املقررة على خالف هدي الكتاب والسنة العفنة

هذا الباب منها احلماية  فالواجب احلذر منها واطراحها وإلغاؤها ومحاية
نقبل  فكما أننا ال ×،، فال نكفر إال من كفره اهلل تعاىل ورسوله الكاملة

اإلجياب والتحريم والكراهة والندب إال بدليل من الشرع ألنها أحكام 
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فكذلك التكفري ال نقبله إال بدليل من الشرع ألنه من مجلة  ،شرعية
فال  ،وأهل السنة واجلماعة ال يكفرون من كفرهم ،األحكام الشرعية

ل هو ب ،ألن التكفري ال يكون يف باب العقوبات والتشفي ،يقابلونه باملثل
قال ، (1)چے  ے  ۓ  ۓچ : فهو حكم ال بد فيه من الدليل ،حق هلل تعاىل

 من يكفرون ال السنة و العلم أهل كان فلهذا) :ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل
 فليس شرعي حكم الكفر ألن ،يكفرهم املخالف ذلك كان وإن خالفهم
 أن لك ليس بأهلك وزنى عليك كذب كمن مبثله يعاقب أن لإلنسان

 وكذلك ،تعاىل اهلل حلق حرام والزنا الكذب ألن ،بأهله تزني و عليه كذبت
 تكفري فإن وأيضا ،ورسوله اهلل كفره من إال يكفر فال هلل حق التكفري

 يكفر اليت النبوية احلجة تبلغه أن على موقوف قتله جواز و املعني الشخص
 .(2) (يكفر الدين من شيئا جهل من كل فليس وإال خالفها من

التكفري ومن إطالقه على واألدلة وردت يف التحذير من الغلو يف  :قلت 
ولكن ليس معنى هذا أننا نكف ألسنتنا عمن ثبت كفره  من ليس بأهل،
فإن التوقف يف تكفري من  ، أو أمجع أهل العلم على كفره،بالكتاب والسنة

ت ألن من نواقض اإلسالم الشك يف كفر من ثب ،كفره اهلل هو كفر يف ذاته
ه مسألة يف هذا الباب خطرية ولكن ال بد وأن نفق ،كفره باألدلة الصحيحة

تكفري للمعني الوارد تكفريه بعينه يف الكتاب  :وهو أن التكفري قسمان جدا،
ككفر إبليس  ،أي تكفري من نص الدليل الصحيح على كفره بعينه ،والسنة

                                                 

 .57األنعام:  (1)
 مل أقف عليه. (2)
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 ،م يف ربهوالذي حاج إبراهي ،وفرعون وهامان وامرأة نوح وامرأة لوط
وغريهم ممن ثبت كفرهم  ،وبقية أصحاب القليب ،وأبي جهل ،وأبي هلب

ومن شك  ،نهم كفار بأعيانهمذا النوع ال بد وأن نعتقد فيهم بأفه ،بأعيانهم
 ،وكذلك الدليل أثبت كفر اليهود والنصارى ،يف كفر واحد منهم فهو كافر

فهؤالء كفار  ،موعبدة الطواغيت واألصنا ،وعبدة الشمس والنار والقمر
 ،فمن شك يف كفرهم أو صحح مذهبهم فإنه كافر ،بنص القرآن القاطع

ولكن  ،فهذا النوع من التكفري ال جرم أن األمر فيه واضح وال إشكال فيه
وهو إدخال فرد  ،وهو التكفري باالجتهاد ،املسألة يف النوع الثاني من التكفري

ينص الدليل على أن من قال يعين أن  ،معني من أهل القبلة حتت دليل عام
أن زيدا من الناس فعل هذا ثم تأتي أنت وترى  ،كذا أو فهل كذا فهو كافر

ن الدليل مل ، مع أفرتى أنت باجتهادك أنه كافر ،و قال هذا القولالفعل، أ
ولكن أنت أدخلت هذا الفرد املعني حتت الدليل العام  ،يأت بتكفريه بعينه

، فهذا نسيمه التكفري باالجتهاد ،قال كذا املوجب لتكفري من فعل كذا أو
ن تكفري املعني ال جيوز عند أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل بعد وأنت خبري بأ

وسيأتي تفصيل ذلك بعد هذه القاعدة إن  ،ثبوت الشروط وانتفاء املوانع
والذي أريد إثباته هنا هو أن تكفريك للمعني باالجتهاد ليس  ،شاء اهلل تعاىل
، بل أنت على كفره بالدليل املعني الدال على أن فالنا هذا كافركالتنصيص 

ينئذ قد خيالفك غريك يف اجتهادك، ويرى هذا اآلخر وح كفرته باجتهادك،
مع إميانه هو بالدليل  ،ن فالنا املعني ال يصح إدخاله حتت هذا الدليل العامأ

ففي هذه  ،ولكنه يرى أنه ال يدخل إما لوجود مانع أو لفوات شرط ،العام
 ،احلالة ال جيوز لك أن تكفر من خالفك يف هذا التكفري املبين على االجتهاد
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وإمنا خالف اجتهادك يف  ،مل خيالف الدليل ـ أي الطرف اآلخر ـألنه 
وهو اجتهد  ،نت اجتهدت ورأيت أنه يدخل، فأوفرق بني األمرين ،الدليل

ن من فعل هو بأ ، مع إميانهفهو خالفك يف االجتهاد ،ورأى أنه ال يدخل
ولكنه يرى أن فالنا املعني ال يدخل حتت داللة  ،كذا أو قال كذا فهو كافر

فال حيق لك أن تكفره وأن  ،أو لفوات شرط ،هذا الدليل العام لوجود مانع
وال جيوز له إخراجك عن دائرة أهل السنة بتكفريك  ،تلزمه بقبول اجتهادك
وأما من عارض يف كفر من كفره  ،وهذا تقسيم مهم ،هلذا املعني باالجتهاد

 ،فنحن نكفر من كفره اهلل يف كتابه بعينه ،الدليل بعينه فهذا هو الذي نكفره
ونكفر من أمجع أهل العلم  ،يف صحيح سنته بعينه ×او كفره رسوله 

هؤالء فإننا فمن خالف يف كفر واحد من  ،رمحهم اهلل تعاىل على كفره
فر من خالفنا يف اجتهادنا يف تكفري معني ولكننا ال نك نكفره وال كرامة له،

من خالف يف  :وأضرب لك مثاال ،مل يثبت كفره بعينه يف الكتاب والسنة
وهلم  ،وهلم كتاب ،هم على عقيدة صحيحة :وقال ،كفر اليهود والنصارى

 ×،وال يلزمهم اإلميان مبحمد  ،وهلم التعبد هلل تعاىل مبقتضى دينهم ،دينهم
فمن قال هذا فال جرم أننا حنكم عليه  ،عليهم وال يصح إطالق الكفر

وخمالف إلمجاع  ،ألنه مكذب للقرآن وللمعلوم من الدين بالضرورة ،بالكفر
وكذلك من شكك أو خالف يف  ،املسلمني القاضي بكفر اليهود والنصارى

ألن كفر هؤالء ثبت  ،فإننا نكفره ،و هامان أو عبدة األوثانفرعون أكفر 
ولكن لو أنك اجتهدت يف اخلوارج وترجح عندك أنهم  ،بالنص تعيينا هلم

فال حق  ،نهم فساق وليسوا بكفاربأوخالفك بعض اجملتهدين وقالوا  ،كفار
ألن تكفريك هلم مبين على اجتهادك يف  ،لك أن تكفر من مل يكفر اخلوارج
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بينما أخوك  ،فرأيت أنهم يدخلون يف عموم بعض النصوص ،الدليل
فال جيوز ألحدكما أن  ،ورأى أنهم ال يدخلون خالفك يف اجتهادك هذا

فال بد أن تفهم هذا  ،أو خيرجه عن دائرة أهل السنة واجلماعة ،يكفر اآلخر
وبني  ،وال بد أن تفرق بني تكفري من كفره النص بعينه ،التنويع والتقسيم

وذلك ألن بعض املتعجلني يف باب  ،تكفري من كفرته أنت باجتهادك
فقد  ،من خالفهم يف كفر من كفروه باجتهادهمالتكفري يكفرون كل 

و طائفة من أ ،و عاملا من العلماءأ ،يكفرون حاكما من احلكام مثال
وال هذه  ،وال يكفر هذا العامل ،يكفر هذا احلكام الطوائف، بينما غريهم ال

وهذا  ،فرتاهم يوجهون سهم التكفري ملن خالفهم يف هذا االجتهاد ،الطائفة
، وقد وقع يف هذا الذي أوجب الغلو يف باب التكفري الفهم اخلاطئ هو

ولو اجتهد جمتهد يف حكم املعتزلة ورأى  ،باب غرر بهماألمر اخلطري ش
واجتهد آخر ورأى أن عندهم من الشبه ما يدفع حكم التكفري  ،أنهم كفار

 ،أو خيرجه عن دائرة أهل احلق ،فال حق ألحدهما أن يكفر اآلخر ،عنهم
أو وقع  ،بين على االجتهاد ليس كتكفري املعني الثابت بالنصألن التكفري امل

وحنن يف هذه األزمنة ابتلينا مبن حيكم علينا بأننا عمالء  ،على كفره اإلمجاع
والسبب يف ذلك أننا مل نوافقهم على تكفري من كفروه من العلماء  ،وكفار

ص فمن ن ،خ املوفق أن تفهم هذا األمر، فأرجو منك أيها األواحلكام
فإننا نكفره بعينه ونكفر من شك يف كفره ومل  ،الشارع على كفره بعينه

 .ومن كفرناه باجتهادنا فإننا ال نكفر من مل يوافقنا على تكفريه ،يكفره
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 تكفري على جممعون املعتربون والعلماء: )قال علماؤنا يف اللجنة الدائمة 
 .(1) (خالفهم مبن عربة وال ،ذلك خبالف يقولون وال ،ورسوله اهلل كفره من

 ،جنم عن هذا االعتقاد اخلاطىء من استباحة الدماء وانتهاك االعراضوقد 
ة عمال حمرمفهذه األ ،املنشآتوختريب  ،موال اخلاصة والعامةاأل وسلب
لقد و، املعصومة نفسهتك حلرمة األمن ملسلمني ملا يف ذلك ا بإمجاع شرعا

 وحّرم انتهاكها ،بدانهمأو ،عراضهمأو ،مواهلمأسالم للمسلمني حفظ اإل
 .فال جيوز اإلخالل بها بسبب اإلحكام اجلائرة بالتكفري ،وشدد يف ذلك

الكفر حكم شرعي كالرق واحلرية مثاًل، إذ معناه : )يقول أبو حامد الغزالي
واحلكم باخللود يف النار، ومدركه شرعي، فيدرك إما بنص، وإما  إباحة الدم

 .(2) (بقياس على منصوص
الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة، : )ابن تيميةويقول  

به صواب القول وخطؤه، وليس كل ما كان خطًأ يف  والعقل قد ُيعلم
ليس كل ما كان صوابًا يف العقل،  العقل، يكون كفرًا يف الشرع، كما أنه

 .(3) (جتب يف الشرع معرفته
 .(4) (فيه إن التكفري مسعي حمض ال مدخل للعقل: )ويقول ابن الوزير 

يكون إال مسعيًا  إن الدليل على الكفر والفسق ال: )رمحه اهلل تعاىل ويقول
وهكذا فالقول يف هذه املسألة وغريها من مسائل الدين واحلياة مرده  ،قطعيًا

                                                 

 مل نقف عليه. (1)
 مل أقف عليه يف كتبه. (2)
 .(1/242) :درء تعارض العقل والنقل (3)
 .ليهمل أقف ع (4)
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ض بال علم وفقه نصوصها، وال جيوز يف ذلك كله اخلو إىل علم الشريعة
قول بال علم يف مسألة التكفري خطورة ال لكن تزداد ،وال برهان من دين اهلل

فالتكفري حكم شرعي يرجع إىل  ،وقطع املواالة ،ملا فيها من إباحة الدماء
واحلكم بالكفر تقرير  ،واحلكم باخللود يف النار ،إباحة املال وسفك الدماء

وإسقاط مجيع حقوق  ألمور خطرية، منها إسقاط العبادات عنهم إذا تابوا،
 لدماء وغريهما، وإباحة فروج نسائهم إذا ملاملخلوقني من األموال وا

 .(1) (وسفك دمائهم يتوبوا،
فاعلم أن مسائل التكفري  إذا تبني ذلك: )ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

الوعد والوعيد  والتفسيق هي من مسائل األمساء واألحكام اليت يتعلق بها
ذلك  العصمة وغرييف الدار اآلخرة، وتتعلق بها املواالة واملعاداة والقتل و

 يف الدار الدنيا، فإن اهلل سبحانه أوجب اجلنة للمؤمنني، وحرم اجلنة على
 .(2) (الكافرين، وهذا من األحكام الكلية يف كل وقت ومكان

فإن اهلل تعاىل سيحاسب  ،فالواجب كف اللسان عن الكالم الذي ال ينبغي 
 تطلق لسانك يف وال ،فاتق اهلل تعاىل يف إخوانك ،كال عما ينطق بلسانه

وإصدارا لألحكام  ،احلكم عليه مبا ال جيوز شرعا خترصا وختوضا بالباطل
 .واهلل املوفق واهلادي ،باهلوى

 

 

                                                 

 .مل أقف عليه (1)
 .(12/468) :جمموع الفتاوى (2)
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 القاعدة الرابعة بعد املائة  

 ) التكفري بالوصف العام ال يستلزم تكفري املعني 

 إال بعد ثبوت الشروط وانتفاء املوانع (

احلكم ، فعند أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل : وهذا من األصول الكبريةأقول
العام على األقوال واألفعال ال يستلزم انطباقه على األفراد قطعًا إال بعد 

فاملتقرر عند أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل أن  ،ثبوت الشروط وانتفاء املوانع
عليه مبقتضاه إال بعد توفر  من وقع يف مكفٍر أو مبدع أو مفسق فإنه ال حيكم

ال بد من ، فل السنة يفرقون بني الفعل والفاعل، فأهشروط وانتفاء املوانعال
 ،فالفعل يعطى حكمه املناسب له على مقتضى داللة األدلة ،التفريق بينهما

وينتظر بالفاعل حتقق الشروط وانتفاء املوانع إذ ليس كل من وقع يف الكفر 
ال تالزم بني حكم ف ،أو املعصية أثم ،أو الفسق فسق ،كفر أو البدعة بدع

أي أن حكم الفعل ال ينجر إىل الفاعل إال بعد توفر  ،الفعل وحكم الفاعل
وهذه القاعدة مهمة جدًا فإنه بسبب  ،وانتفاء موانع معينةمعينة شروط 

أو تفسيقهم  ،أو تبديعهم ،يف تكفري األعيان الناس اجلهل بها وقع بعض
زم الذاتي بني الفعل مبجرد وقوعهم يف شيء من ذلك ظنًا منهم التال

وخروج عن العدل الذي  ،وخمالف لألدلة ،وهذا جمانب للصواب ،والفاعل
فمن مل يعرف هذه  ،وصلح عليه أمر اخلالئق ،به قامت السموات واألرض

أعين يف باب احلكم على  ،القاعدة فإنه على خطر عظيم يف هذا الباب
لرشيد يف سرد فوائد القول ا) :وقد شرحت طرفًا كبريًا منها يف ،اآلخرين
إن األدلة قد دلت على التفريق بني  :ذكر خالصتها هنا فأقولأو (،التوحيد

الفعل والفاعل وذلك كما يف احلديث الذي اتفق صاحبا الصحيح على 
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إخراجه عن أنس يف الرجل الذي خرج يف الفالة بناقته وعليها طعامه 
بدي وأنا ربك أخطأ اللهم أنت ع) :ويف آخره قال من شدة الفرح ،وشرابه

فالقول يف حد ذاته كفر وال شك إذ  ،فهنا قول وقائل ،(1) (من شدة الفرح
 ؟ولكن هل لزم من الوقوع فيه كفر قائله ،فيه تربيب العبد وتعبيد الرب

اجلواب بالطبع ال.. وذلك لوجود مانع وهو عدم القصد أي اخلطأ بسبب 
نه ليس كل من قال فدل ذلك على أ ،شدة الفرح اليت غطت على عقله

وانتفاء املوانع واهلل  ،بل البد من توفر الشروط ،الكفر أو فعله كفر مباشرة
 أعلم. 

على ومن ذلك حديث أبي هريرة عند الشيخني أيضًا يف قصة الذي أسرف 
إذا أنا مت ) :بالذنوب واملعاصي وأنه ملا حضرته املنية قال ألبنائهنفسه 

أو  ،(2) (فيعذبينربي ئح حتى ال يقدر علي ثم ذروني يف يوٍم را ،فأحرقوني
إنكار البعث  :فهذا الرجل وقع يف أمرين عظيمني وهما ،×كما قال 

فهذا القول والفعل منه كفر وال شك إال أنه مل  ،وإنكار قدرة اهلل تعاىل
َقْد ) :ينطبق عليه حكم قوله هذا بدليل آخر احلديث وأن اهلل تعاىل قال

فلما غفر له  ،لكافر واملشرك ال يدخل يف حيز املغفرةوا ،(3) (َغَفْرُت َلك
وذلك لوجود مانع وهو  ،علمنا جزمًا أنه مل ينطبق عليه حكم قوله هذا

اجلهل واخلوف الشديد الذي أغلق على عقله حبيث مل يدر عن حقيقة قوله 
                                                 

( يف 2747) :ومسلم رقم(، 6308رقم: )يف الدعوات، باب التوبة، أخرجه البخاري  (1)
 التوبة، باب يف احلض على التوبة.

 
 تقدم خترجيه. (2)
 (.3481، كتاب أحاديث األنبياء، باب حديث الغار، رقم: )البخاريصحيح  (3)
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أي أنه مل  ،فجعل هذا اخلوف الشديد مانعًا من انطباق حكم قوله عليه ،هذا
قة إنكار القدرة والبعث ولكنه ظن أنه بفعله هذا يرتاح من يقصد حقي

فهذا دليل على أن قول الكفر أو فعله ال يلزم منه  ،احلساب وهذا جلهله
 .بل البد من توفر الشروط وانتفاء املوانع ،كفر القائل أو الفاعل

ما : )فقال له ×ومن األدلة أيضًا حديث معاذ وأنه سجد بني يدي النيب 
فالسجود  .(1) ( عاذ؟ فأخربه اخلرب، فقال: إنه ال يسجد إال هلل تعاىلهذا يا م

يف حد ذاته كفر ألنه لغري اهلل تعاىل إال أن الفاعل مل ينطبق حكم فعله عليه 
وذلك لوجود مانع وهو التأويل واالجتهاد وظن صواب  -وكال  حاشاه -

وه وبني احلكم فدل ذلك على أنه ال تالزم بني الوقوع يف الكفر وحن ،النفس
 .على صاحبه

وأنه أكل يف نهار رمضان  ،(2)حديث أكل عدي بن حامت :ومن األدلة أيضًا
 ،ألنه فهم اآلية على غري وجهها الصحيح ،عامدًا ظنًا منه صواب نفسه

                                                 

 ف على خترجيه.مل أق (1)
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  چ : بخاري يف التفسري، باب قولهحديث عدي أ خرجه ال (2)

( يف الصوم، باب بيان 1090) :وأخرجه مسلم رقم (،4509رقم: )،چڃ  چ  چ  چ     
  .أن الدخول يف الصوم حيصل بطلوع الفجر

سول اهلل: ما اخليط عن عدي بن حامت رضي اهلل عنه، قال: قلت يا ر ولفظ احلديث: )...
، (إنك لعريض القفا، إن أبصرت اخليطني)قال:  ؟األبيض، من اخليط األسود أهما اخليطان

عن عدي، قال: أخذ عدي (. ويف رواية: )... ال بل هو سواد الليل، وبياض النهار)ثم قال: 
رسول  عقاال أبيض، وعقاال أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا، فلما أصبح قال يا

إن وسادك إذا لعريض أن كان اخليط األبيض، )اهلل: جعلت حتت وسادي عقالني، قال: 
 (.واألسود حتت وسادتك
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مل يتكلم  ×ومن املعلوم أن األكل يف نهار رمضان عمدًا معصية لكن النيب 
فدل ذلك على  ،اليوم الذي أكل فيه بل مل يأمره بإعادة ذلك ،عليه بشيء

  .وأنه ليس كل من وقع يف املعصية آثم ،التفريق بني الفاعل وفعله
أنها تستحاض حيضة  ×ومن األدلة حديث املستحاضة اليت قالت للنيب  

عليه أفضل الصالة  -فبني هلا  ،(1)وأنها متنعها من الصالة ،كثرية شديدة
ها بقضاء ما تركته من الصلوات، ومن احلكم يف ذلك ومل يأمر -والسالم 

لكنها كانت هنا  ،املعلوم أن ترك الصالة وإخراجها عن وقتها معصية
جاهلة باحلكم يف ذلك فامتنع انطباق حكم فعلها عليها لوجود املانع وهو 

إال بعد آثم فهو فدل ذلك على أنه ليس كل من وقع يف املعصية  ،اجلهل
 . توفر الشروط وانتفاء املوانع

يف حاجة فأجنبا  ×ومن األدلة أيضًا حديث عمر وعمار ملا بعثهما النيب 
وأما عمر فإنه  ،فأما عمار فتمرغ يف الصعيد كما مترغ الدابة ،فلم جيدا املاء

                                                 

إقبال احليض البخاري يف احليض، باب هي فاطمة بنت أبي حبيش، واحلديث أخرجه  (1)
( يف احليض، باب املستحاضة وغسلها وصالتها، 334) :ومسلم رقم(، 320رقم: )، وإدباره

( يف الطهارة، باب من روى أن 291)( و290( و)289( و)288) :أبو داود رقمو
( يف الطهارة، باب ما جاء يف 129) :املستحاضة تغتسل لكل صالة، والرتمذي رقم

املستحاضة أنها تغتسل عند كل صالة، والنسائي يف احليض، باب ذكر االستحاضة وإقبال 
 معلومة، وباب ذكر األقراء. الدم وإدباره، وباب املرأة يكون هلا أيام

عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش، كانت تستحاض، فسألت النيب ولفظ البخاري: )... 
ذلك عرق وليست باحليضة، فإذا أقبلت احليضة، فدعي الصالة وإذا أدبرت )فقال:  ×

 (.فاغتسلي وصلي
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، فأما عمار فظن أن هذا هو التيمم (1)ترك تلك الصلوات ومل يصل
هما النيب الشرعي، وأما عمر فظن أن التيمم ال يرفع احلدث األكرب، فأخرب

 امع أن عمار ،ومل يأمر أحدًا منهما باإلعادة والقضاء ،باحلكم الشرعي ×
مل يصل، ومعلوم حكم هذا الفعل ووعمر جلس  ،مل يتيمم التيمم الشرعي

وهو التأويل واجلهل بهذا  ،لكن مل ينطبق عليهما حكم فعلهما لوجود املانع
إال بعد توفر ية آثم فدل ذلك على أنه ليس كل من وقع يف املعص ،األمر

 الشروط وانتفاء املوانع.
ومن األدلة أيضًا حديث حاطب وكتابه وهو يف الصحيح ومعلوم حكم  

التجسس على املسلمني ومعاونة الكفار لكنه رضي اهلل عنه مل ينطبق عليه 
حكم فعله لوجود املانع وهو وجود احلسنة العظيمة وهي شهود بدر 

وأنه تأول يف ذلك وأراد به أن  -عليه وسلم صلى اهلل  -واعتذاره للنيب 
مبغض هلم  وأخرب أنه يف باطنه ،تكون له يد عند املشركني متنع ماله وأهله

أما إنه : )وأنه مل يستبدل الكفر باإلميان ولذلك قال عليه الصالة والسالم
فدل ذلك على وجوب التفريق بني  ،(2)(قد صدق فال تقولوا إال خريًا

 .الفعل والفاعل
ومن األدلة أيضًا أن اخلوارج ملا خرجوا على املسلمني استباحوا ديارهم 

فهذا  ،ودماءهم وجعلوا دارهم دار حرب وفعلوا يف املسلمني األفاعيل
                                                 

وباب التيمم (، 338رقم: )البخاري يف الوضوء، باب املتيمم هل ينفخ فيهما،  أخرجه (1)
وباب إذا خاف اجلنب على نفسه املرض أو املوت أو خاف (، 340رقم: )للوجه والكفني، 

( يف 368ومسلم رقم )(، 347رقم: )وباب التيمم ضربة، (، 346رقم: )العطش تيمم، 
 .احليض، باب التيمم

 تقدم خترجيه. (2)
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هو معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام ولكن  الفعل كفر ألنه استحالل ما
تأولوا  من الكفر فروا إال أنهم :الصحابة مل يكفروهم بل كانوا يقولون

تأوياًل ضااًل جمانبًا للحق فدل ذلك على وجوب التفريق بني الفعل 
وأما األمر بقتلهم الثابت يف احلديث فإنه ليس دلياًل على أنهم  ،والفاعل

ألنه قد جيب قتل من عظم فساده واشتد جرمه دفعًا لضرره وفساده  ،كفار
أنه شر قتلى وأنهم وكذلك اإلخبار ب ،إذا مل يندفع ضرره وفساده إال بالقتل

كالب النار ليس هذا دلياًل على كفرهم ألنه قد ثبت بالنص أن من 
املسلمني من يدخل النار بسبب ما معه من الذنوب واملعاصي كاخلوارج 

 .واهلل أعلم
 ال أعادها اهلل على -أنه ملا وقعت الفتنة بقول خلق القرآن  :ومن األدلة

بذلك املأمون ومحلوا الناس على القول توىل كربها املعتزلة مع  -املسلمني 
وثبت اهلل بعض أهل السنة وعلى رأسهم  ،وقتلوا من مل جيب إىل قوهلم
وقال قولته املشهورة اليت صارت من بعده  ،اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل

ومع ذلك مل يكّفر  ،(1)من قال خبلق القرآن فهو كافر() :عقيدة راسخة
 ،بل كان مينع من تكفري األعيان ،القول بعينهاإلمام أحدًا من قائلي هذا 

وكان يصلي وراء من يقول ذلك ودعا للمأمون يف آخر حياته وحلله 
مما يدل على  ،ومل ينكر ذلك أحد من أهل السنة ،ومجيع من ضربه بسوط

  .وجوب التفريق بني الفعل والفاعل واهلل أعلم
وجوب فهمها  فهذا طرف من األدلة على صحة هذه القاعدة وبه تعلم

 .واعتمادها يف احلكم على األعيان واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل
                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
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فما هي هذه الشروط اليت البد من توفرها واملوانع اليت البد من  :فإن قلت
 :هي كما يلي :فأقول ؟انتفائها للحكم على املعني مبقتضى فعله

وبناًء عليه فمن  ،نعواجلنون ما ،فالعقل شرط ،العقل وضده اجلنون :األول
واألدلة على اشرتاط  ،فعل شيئًا من ذلك وبه جنون فال حيكم عليه مبقتضاه

 .العقل معروفة
وبناًء عليه  ،فالبلوغ شرط والصغر مانع ،البلوغ وضده الصغر :والثاني

 .فمن فعل شيئًا من ذلك وهو غري بالغ فال حيكم عليه مبقتضاه
شرط واجلهل مانع، وبناًء عليه فمن  فالعلم ،العلم وضده اجلهل :الثالث

 .فعل شيئًا من ذلك جاهاًل احلكم ومثله جيهل فال حيكم عليه مبقتضاه
واإلكراه مانع، وبناًء عليه  ،االختيار وضده اإلكراه، فاالختيار شرط :الرابع

 .فمن فعل شيئًا من ذلك وهو مكره فال حيكم عليه مبقتضاه
تأويل، وبناًء عليه فمن فعل شيئًا من عدم التأويل وضده وجود ال :اخلامس

  .ذلك متأواًل تأوياًل سائغًا فإنه ال حيكم عليه مبقتضاه
وبناًء عليه فمن قال أو فعل شيئًا من  ،القصد وضده عدم القصد :السادس

ويدخل يف ذلك الغفلة والنسيان  ،ذلك غري قاصٍد له فإنه ال شيء عليه
وهي اليت يسميها األصوليون ،وكالم املربسم والنائم واملغمى عليه 

أي األشياء اليت تعرض لإلنسان فرتفع أهليته للمطالبة  ،عوارض األهلية
ويدخل يف ذلك أيضًا ما إذا كان العقل  ،أو انطباق أثره عليه ،باحلكم

واهلل يتوالنا  ،أو شدة فرح أو خوف وحنو ذلك ،مغطى بسكٍر أو غضٍب
املهمة يف هذا الباب وهي كما  وإياك، وأنبهك أخريًا على بعض املسائل

 : يلي
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أن انطباق حكم الفعل أو القول  -أرشدك اهلل لطاعته  -اعلم  :األوىل
ألنه ال جيوز ألحد أن يتكلم يف ذلك  ،على فاعله وقائله يفتقر إىل اجتهاد

وهلا آثار وخيمة إذا  ،إال إذا كان من أهل االجتهاد ألنها مسائل عظيمة
فإنك  ،تق اهلل يف لسانك وال تدخل يف هذه املسالكفا ،انطبقت على املعني

فاغنم  ،إن دخلتها بال سالح من العلم والتقوى فإنك الشك هالك
فرص  :واحلكمة تقول ،السالمة بالسكوت فإن اهللكة يف كثرة الكالم

  .واهلل أعلم ،النجاة يف السكوت أكثر منها يف الكالم
إذا اجتهد جمتهد فتبني له أن حكم أنه  -رمحنا اهلل وإياك  -اعلم  :الثانية

فإن هذا الذي توصل إليه ليس بالزم يف حق  ،الفعل ينطبق على فاعله
فإذا خالف جمتهد آخر ورأى أنه ال ينطبق فال حيق لألول أن يلزم  ،أحد

فبان  ،ألن اجتهاده ينسب له وليس هو بنص جيب اتباعه ،الثاني باجتهاده
جتهادهم يف تكفري األعيان ليسوا على بذلك أن الذين يلزمون اآلخرين با

بل هم خمالفون ملنهج أهل السنة يف ذلك كما فعله اخلوارج الذين  ،صواب
وحصل بهذا اإللزام ما حصل من  ،ألزموا األمة باألخذ برأيهم الضال

 ،والبالء والشر املستطري الذي ال زلنا نعايش آثاره إىل اليوم ،الفنت العظيمة
فإنهم ألزموا غريهم باألخذ  ،عة التكفري واهلجرةوكما فعله أيضًا مجا

ومن مل يكفرهم أو شك يف  ،باجتهادهم يف تكفري احلكومات والرؤساء
فإنه مثلهم حتى أدى ذلك إىل تكفريهم لعموم الناس إال الطوائف  ،كفرهم
االجتهاد وهو من ضيق العطن وصغر بوهذا كله بسبب اإللزام  ،القليلة
اجتهادك لك تعمل به وتتحمل  :ولذلك نقول ،وتلبيس إبليس ،األفق



 

 189 

مسئوليته أمام اهلل يوم القيامة، أما أن تلزم غريك به فإن هذا حمض العنجهية 
  .عافانا اهلل وإياك من كل بالء ومكروه واهلل أعلم ،والعصبية املميتة ،املقيتة

القول اجلامع ألهل السنة يف ذلك هو أنهم ال يشهدون ألحٍد من  :الثالثة
وال لعنة إال ملن شهد  ،وال بغضب وال رضى ،هل القبلة بعينه جبنة وال نارأ

وخيافون على املسيء  ،له النص بذلك، وأنهم يرجون للمحسن الثواب
فاشدد يديك بهذا فإنه السالمة والعصمة يف هذا الباب اخلطري  ،العقاب

 .أعين باب التكفري واهلل ولي التوفيق

أن تكفر أحدًا بعينه يف مسألة اشتد خالف  -رعاك اهلل  -احذر  :الرابعة
فإن هذا اخلالف شبهة جيعل العاقل يتورع عن تكفري أحٍد  ،العلماء فيها

اونًا وكساًل فإن اخلالف قديم وذلك كمسألة كفر تارك الصالة ته ،بعينه فيه
فالورع أنه إن ترجح لك القول بالتكفري أن جتعله كاحلكم العام  ،قويو

فإذا  ،إىل األفراد إال بعد التأكد التام من انطباقه عليهمالذي ال يتوجه 
سألت عن أحٍد بعينه يف ذلك فإني أنصحك أن تتجنب احلكم على عينه 

فالورع  ،فإن املسألة خالفية واجلمهور على أنه فاسق ليس بكافر ،بالتكفري
لة وكذلك مسألة أذا خالف يف هذه املسترك توجيه التكفري ألحٍد بعينه إ

 ،الزكاة خباًل وتهاونًا أيضًا هي من املسائل اليت اختلف العلماء فيهاترك 
فمع ثبوت اخلالف فالورع أن حتجم عن توجيه التكفري ألحٍد بعينه إذا 

فاملسائل اليت اختلف العلماء فيها  ،وعلى ذلك فقس ،خالف يف هذه املسألة
بل  ،ألعيانحيرتز العاقل التقي الورع يف تطبيقها على ا هبني الكفر وعدم

ه النصيحة العامة اليت السالمة كل السالمة يف السكوت عن ذلك إىل توجي
ول عنه وغريه من األفراد كاحلديث عن أهمية الصالة ومنزلتها ؤتنفع املس
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وهذه املسألة من أبواب الورع ولعل  ،وكذلك الزكاة وهكذا ،يف اإلسالم
  .أعلى وأعلمواهلل تعاىل  ،القاعدة قد فهمت إن شاء اهلل تعاىل

 القاعدة اخلامسة بعد املائة

 احلكم العام على األقوال واألفعال ال يستلزم انطباقه على )

 (األفراد قطعًا إال بعد ثبوت الشروط وانتفاء املوانع
وبيانها أن يقال: إن أهل السنة ، وهي فرع عن القاعدة اليت قبلها :أقول

يطلقون أحيانًا أحكامًا  -رحم اهلل أمواتهم وثبت أحياءهم -واجلماعة 
: من قال كذا فهو كذا، فهم ى بعض األقوال واألفعال كقوهلمعامة عل

 ،بذلك ال يريدون أن هذا احلكم العام ينطبق على كل أفراده انطباقًا قطعيًا
وأما انطباقه على  ،وإمنا يريدون بذلك بيان حكم القول أو هذا الفعل فقط

 ،ك يف ثبوت الشروط وانتفاء املوانعأفراده فإنه مرتوك الجتهادك ونظر
ال يلزم منه أن  ،من شبه اهلل خبلقه كفر :وذلك كقوهلم ،وهذا البد من فهمه

لكن هل هذا  ،وإمنا املراد أن حكم التشبيه كفر ،كل مشّبٍه بعينه يكون كافرًا
؟ هذا هو الذي حيتاج إىل النظر يف ثبوت الشروط السابقة املشبه بعينه يكفر

أيضًا ال يلزم  ،من أنكر صفة من صفات اهلل كفر :ملوانع، وكقوهلموانتفاء ا
بل يريدون بذلك بيان حكم اإلنكار  ،منه أن كل من أنكر صفة كفر بعينه

ىل وأما انطباقه على شخص بعينه أنكر شيئًا من الصفات فإنه حيتاج إ ،فقط
 ،فرمن قال خبلق القرآن ك :وكذلك قوهلم ،ثبوت الشروط وانتفاء املوانع
لكن ال يلزم منه أن يكفر كل من قال خبلق  ،أيضًا فيه بيان حكم هذا القول

 ،ذلك مل يكّفر اإلمام أمحد املأمون مع قوله خبلق القرآنلو ،القرآن بعينه
ذلك ألن احلكم العام على األقوال واألفعال ال يلزم منه انطباقه على 



 

 191 

يف ثبوت الشروط  ظربل يفتقر قبل ذلك إىل الن ،أفراده االنطباق القطعي
من أنكر قدرة اهلل أو علمه فقد كفر، إمنا فيه  :وكذلك قوهلم ،وانتفاء املوانع

فرد بعينه وقع يف ذلك كل لكن ال ينطبق على  ،بيان حكم هذا القول فقط
على  رلعنت اخلم: )×ومن ذلك قوله  ،إال بعد النظر يف الشروط واملوانع

لكن هذا لعن عام فيطبق عليه  ،(1) (وشاربها) :وذكر منها ،(هعشرة أوج
هذه القاعدة أن احلكم العام ال يستلزم انطباقه على كل أفراده قطعًا بدليل 
أنه ملا لعن أحد احلاضرين عياض بن محار لكثرة ما يؤتى به فيجلد يف 

ألن اللعن اآلن قد توجه للمعني واللعن  ،عن ذلك × اخلمر نهاه النيب
 :ومن ذلك قوهلم ،وقع يف األمر امللعون فاعله العام ال يستلزم لعن كل من

من أنكر رؤية اهلل يف اآلخرة فهو كافر يقال فيه ما قد قيل يف سابقه من أنه 
ال يلزم من هذا احلكم العام أن ينطبق على كل منكٍر بعينه إال بعد ثبوت 

فهمنا من ذلك أن احلكم العام شيء واحلكم  ن، إذالشروط وانتفاء املوانع
ويؤيد  ،كما فرقنا سابقًا يف حكم الفعل وحكم الفاعل ، شيء آخرللمعني

فتكفريه هو  ،هذا أن اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل مل يكفر أعيان اجلهمية
 ،والسلف للجهمية والقدرية ال يقتضي تكفري كل جهمي وكل قدري

وكذلك غريهما من الفرق اليت كفرها السلف ال يلزم من تكفريها تكفري 
ولذلك فقد ثبت عن اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل أنه دعا  ،هذه الفرقأعيان 

للخليفة وغريه ممن ضربه وحبسه واستغفر هلم وحللهم مما فعلوه به من 

                                                 

 :رقم هابن ماجوشربة، باب العنب يعصر للخمر، ( يف األ3674) :رقمرواه أبو داود  (1)
( يف 1295) :رقم، والرتمذي ( يف األشربة، باب لعنت اخلمر على عشرة أوجه3380)

 .البيوع، باب النهي عن أن يتخذ اخلمر خال
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 فإن ،ولو كانوا مرتدين بأعيانهم مبا قالوه مل جيز االستغفار هلم، الظلم
األدلة  ويؤيد هذا ،االستغفار للكفار ال جيوز بالكتاب والسنة واإلمجاع

السابقة يف القاعدة قبلها ونزيدها ما رواه البخاري عن خالد بن ذكوان عن 
فجلس على  ،علي فدخل حني بين× جاء النيب  :تالربيع بنت معوذ قال
فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل  ،فراشي جملسك مين
 :فقال ،ٍدوفينا نيب يعلم ما يف غ :إذ قالت إحداهن ،من آبائي يوم بدٍر

ومن املعلوم أن كل من ادعى  ،(1) (وقولي بالذي كنت تقولني ادعي هذ)
واحلكم العام ال  ،أحدًا يعلم الغيب فإنه كافر إال أن هذا احلكم عام أن

وهذه اجلارية مل ينطبق عليها حكم  ،ينطبق على أفراده االنطباق القطعي
فدل ذلك  ،ا عن ذلكبنهيه ×ألنها كانت جاهلة واكتفي النيب  ،قوهلا هذا

على أن احلكم العام ال ينطبق على أفراده إال بعد ثبوت الشروط وانتفاء 
أن من أعظم البغي أن يشهد ولذلك نص األئمة رمحهم اهلل تعاىل  ،املوانع

بالربهان الساطع والدليل القاطع فمن أراد احلكم  إال على املعني بالكفر،
عي هذا األمر املثبت يف هذه على املعني بشيء من ذلك فعليه أن يرا

 .القاعدة واهلل أعلم
وهلذا يتفرع عندنا عن هذه القاعدة عدة ضوابط مهمة جدًا فاحفظها  

 :واجعلها نصب عينيك عند احلكم على أحٍد بشيء وهي

                                                 

ويف (، 5147رقم: )البخاري يف النكاح، باب ضرب الدف يف النكاح والوليمة، أخرجه  (1)
( يف األدب، 4922) :وأبو داود رقم(، 4001رقم: )الئكة بدرا، املغازي، باب شهود امل

 ( يف النكاح، باب ما جاء يف إعالن النكاح.1090) :باب النهي عن الغناء، والرتمذي رقم
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التكفري العام ال يستلزم كفر املعني إال بثبوت الشروط وانتفاء  :األول
 .املوانع
يستلزم تبديع املعني إال بثبوت الشروط وانتفاء  التبديع العام ال :الثاني
 .املوانع
اللعن العام ال يستلزم لعن املعني إال بثبوت الشروط وانتفاء  :الثالث
 .املوانع
: التفسيق العام ال يستلزم تفسيق املعني إال بثبوت الشروط وانتفاء الرابع

 املوانع.
 بثبوت الشروط وانتفاء التأثيم العام ال يستلزم تأثيم املعني إال :اخلامس

 .املوانع
واهلل املوفق واهلادي  ،فهذا هو خالصة مذهب أهل السنة واجلماعة يف ذلك

 .وهو أعلى وأعلم ،إىل سواء السبيل
 :القاعدة السادسة بعد املائة 

 (ال للقائل إال بعد عرضه وقبولهالزم القول ليس قو)

 لوازم له قوال يقول قد تهدواجمل العامل أن فيك تعاىل اهلل بارك اعلم: أقول
 أيضا الالزم تلك هل ولكن له، ينسب أنه جرم ال القول فهذا باطلة،
  ال؟ أم له قوال تكون أنها حبيث له، تنسب
 بعد إال الالزم تلك من شيئا له ننسب ال أن العدل مقتضى إن: أقول

 مجل عليه يلزم هذا وقولك وكذا، كذا قلت إنك: له فنقول عليه، عرضها
 خيلو ال فإنه عليه عرضناها فإن وكيت، كيت وهي الباطلة، الالزم من

 هذه يف فإنه بأسا، بها يرى وال ويرتضيها، بها يقر أن إما :حالتني من األمر
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 وينسب الباطل، قوله له ينسب بهذا فيكون له، قوال وجتعل له تنسب احلال
 تنسب ال نهافإ باطلة كانت إن القول فلوازم الباطل، قوله لوازم مجيع له

 منسوبة اللوازم تتكون الشرطني فبهذين وقبوهلا، عرضها بعد إال للقائل
 هذه من تعاىل باهلل أعوذ: وقال ،عليه عرضها بعد هااأب إن وأما ألصحابها،

 نسبة جيوز ال: نقول احلالة هذه ففي بها، أقول وال أرتضيها ال أنا اللوازم،
 له، نسبت وارتضاها قبلها فإن القول، هذا لصاحب الباطلة اللوازم تلك
 قوال ليس القول الزم أن بذلك لك فبان له، تنسب مل ورفضها أباها وإن
 والبشر بشر، واجملتهد العامل ألن ذلك نقول وحنن وقبوله، عرضه بعد إال

 وال الشاملة، الكاملة باملعرفة وال ،الشامل الكامل بالعلم موصوفا ليس
 وضعف والنقص والسهو الغفلة يعرتيه لبشرا بل الشامل، الكامل باإلدراك

 ،لوازمه عن يدري ال قوال اجملتهد فيقول ،املدارك اتساع وعدم ،الفهم
 بها رضاه من التأكد من بد ال أنه واإلنصاف العدل باب فمن ،عنها ويغفل

 أن املتقرر وألن ،وقبوهلا عرضها بعد إال يكون ال وهذا ،له ننسبها حتى
 التأكد بعد إال قوله بالزم العامل ذمة إعمار جيوز فال ،الذمة براءة األصل

 فهذا مباشرة قوله بالزم ذمته نعمر أن وأما ،الالزم بهذا راض أنه من التام
 بد ال بل ،الضعيفة الطرق هذه مبثل تعمر ال والذمة ،وشك وظن خترص

 رفعي ال فإنه بيقني ثبت ما أن واملتقرر ،باليقني ثبتت براءتها ألن ،اليقني من
 األسلم وأن ،املتشابهات اتقاء للذمة األبرأ أن شرعا املتقرر وألن ،بيقني إال
 مباشرة قوله الزم له نسبنا أننا فلو ،يريبه ال ما إال بهيير ما العبد يدع أن

 ،ريب فيه فيما وتقحم ،للمتشابهات اتباع هذا يف لكان عليه عرضه قبل
 ندع ال فحتى ،ال أو الباطلة اللوازم هذه يرتضي حقا أهو ندري ال ألننا
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 ،املتشابهات اتباع بطريق فيه ليس مبا أخانا نتهم وال ،جماال قلوبنا إىل للريب
 ارتضاها فإن ،هلا وقبوله عليه اللوازم هذه عرض بعد إال يكون ال وهذا

 بعينه هو ،األول باللفظ القاعدة شرح يف قلناه وما ،فال أباها وإن ،له نسبت
 بعض لك ونضرب ،إلعادة داعي فال ،للقاعدة الثاني ظاللف يف نقوله ما

 :فنقول ،املسألة هذه يف األمر لك يتضح حتى الفروع
  ؟مات قد اجملتهد كان إن العمل وما :قلت إن :منها

 ،فيه قوله عن ندري ال ما له ننسب أن جيوز ال احلالة هذه يف :فأقول
 من عليه يلزم ما وأما ،فقط به صرح الذي قوله له ننسب أن فاألسلم
 وقد ،بيقني إال منها الذمة براءة األصل ألن ،له ننسبها فال الباطلة اللوازم

 اخلفاء أو الوضوح على األمر محل العلم أهل وبعض ،التثبت حمل فات
 مثله على مثلها ىخيف حبيث جدا خفية الباطلة اللوازم تلك كانت إن :فقال
 مثله على مثلها ىخيف ال يثحب وجلية ظاهرة كانت إن وأما ،له تنيب فال
 البقاء هو واألصل ،بها وعارفا ،بها عاملا كان أنه الظاهر ألن ،له تنسب فإنه
 ال ما القوة من وفيه ،ببعيد ليس القول وهذا ،الناقل يرد حتى الظاهر على
 ،للذمة استرباء ،األول القول هو عندي واألسلم األحسن ولكن ،ىخيف

  .أعلم واهلل ،املتشابهة لألمور واتقاء
 عنه ينتج ما بسبب القول يرد أن حرج ال أنه بالقبول احلقيق احلق :ومنها

 القول فرد ،للقائل ننسبها مل وإن حتى ،الباطلة اللوازم من عليه ويرتتب
 يف وحنن ،آخر شيء للقائل اللوازم تلك ونسبة ،شيء الباطلة لوازمه بسبب

 شأن ال ولكننا ،للقائل للوازما تلك نسبة حكم عن نتكلم إمنا القاعدة هذه
 أهل جرى األمر هذا وعلى ،الباطلة اللوازم تلك بسبب القول برد لنا
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 اهلل رمحهم يزالون ال فإنهم ،أحياءهم وثبت أمواتهم تعاىل اهلل رحم العلم
 وتلزم عليها تريد اليت الباطلة اللوازم بسبب األقوال من كثريا يردون تعاىل

 إىل ينسبونها فال ،فقط القول رد يتجاوزون ال ولكنهم ،بها القول من
 العلم أهل إن بل ،الباطلة اللوازم تلك بسبب فقط يردونها وإمنا ،أصحابها

 على دليل الالزم بطالن :تقول قاعدة هذا يف قرروا قد تعاىل اهلل رمحهم
 فإن ،باطلة كانت إن املعني القول هذا على اللوازم أن أي ،امللزوم بطالن

 ،األقوال نتائج بها يعنون فاللوازم ،القول هذا فساد على ليلد بطالنها
  .أعلم واهلل ،القول نفس به يعنون وامللزوم

 :نوعان اللوازم أن وإياك اهلل رمحنا اعلم :ومنها
 .ورسوله اهلل كالم من لوازم -
 اهلل كالم من اللوازم فأما ،الناس سائر من غريهما كالم من ولوازم -

 وصدق حق كالمهما ألن ،بوجه اخللل إليها يتطرق ال حق فإنها ورسوله
 ليس القاعدة هذه يف والكالم ،صدق الصدق والزم حق احلق والزم ،كله

 عليها املتفق القواعد يف املتقرر بل ×، ورسوله اهلل كالم من يلزم ما على
 يف ،كلها وبر وخري وعدل وصدق حق الصحيحة الشرعية األدلة أن

 دليل على يرتتب أن أبدا ميكن فال ،ولوازمها ،ومضمونها ،منطوقها
 فما وعليه ،املطلقة األحقية حق هو ما إال الصحيحة والسنة الكتاب

 الوحيني بأدلة ويلصقونها ،باطلة لوازم اخرتاع من البدع أهل به يتخرص
 ،الباطل يف اجلرأة ومن ،هلا مثيل ال اليت األدب قلة من بل ،باطل كله هذا

 وقف ءاملر وليت ،والبهتان والكذب واإلفك خرصوالت التخوض ومن
 ما ردوا أنهم إىل األمر تعدى بل ،فقط الباطلة اللوازم هلذه اخرتاعهم عند
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 يف العقيدة األمور من الشرعية النصوص به وتواترت ،األدلة به صحت
 وهذه ،العقيدة أبواب من وغريها القدر باب ويف ،والصفات األمساء باب
 مذهب يف املتقرر احلق إىل والرجوع ،النصوح بالتوبة إال امنه خمرج ال طامة
 والسنة الكتاب وأدلة ،حقا تكون وأن بد ال احلق لوازم أن من السنة أهل
 تكون وأن بد فال كذلك ءاملر كان وحيث ،منها أحق ال الذي احلق هي

 ،حق احلق الزم فكذلك ،باطل الباطل الزم أن فكما ،حق كلها لوازمها
 .مأعل واهلل

 خبلق القول مسألة عن يتكلم وهو تعاىل اهلل رمحه تيمية ابن لوق :ومنها
 :تعاىل اهلل رمحه قال ،املذاهب بعض عن املعالي أبو حكاه وما ،القرآن

 قد احملكي القول لكن ،الكذب يتعمد أن من أجل وأمثاله املعالي وأبو)
 يذكر بل ،مقوهل حيرر مل نفسه القائل يكون وقد ،يضبطه مل قائل من يسمع
 ،اآلخر ولوازم أحدهما لوازم بني فيه مييز وال النقيضني يتناول جممال كالما

 لوازم يذكر فصله إذا ثم ،القائل إمجال جيمله وال ،مفصال احلاكي فيحكيه
 النوعني على الكالم اشتمال مع ويناقضها يعارضها ما دون أحدهما

 يلتزمها مل اليت باللوازم احلاكي حيكيه وقد ،أيضا هلما احتماله أو ،املتناقضني
 يلتزمون ال اخللق عامة بل ،لوازمه التزم قوال قال من كل وما نفسه القائل
 ال قوله من أيضا هو قوله لوازم من يظنه ما جيعل فاحلاكي ،أقواهلم لوازم
 بطريق قوال جيعله فإنه ،الزما احلاكي يظنه ما القائل ينف مل إذا سيما

 لوازم يلتزمون ال اخللق عامة بل) :قوله عليه باهلل فتدبر .(1)(األوىل

                                                 

 .(2/311) :درء تعارض العقل والنقل (1)
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 احلمد وهلل مليحا صحيحا القاعدة هذه يف لك قررناه ما أن جتد ،(أقواهلم
  .واملنة
 هذه حكم يبني وهو تعاىل اهلل رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ قول :ومنها
 ؟مبذهب ليس أم مذهب املذهب الزم هل :السائل قول وأما) :املسألة

 إذا فإنه يلتزمه، مل إذا له مبذهب ليس اإلنسان مذهب الزم أن :صوابفال
 فساد على يدل ذلك بل ،عليه كذبا إليه إضافته كانت ونفاه أنكره قد كان
 الكفر قبل من أنها يظهر اليت اللوازم التزامه غري املقال يف وتناقضه قوله

 يلتزمها ال أنه يعلم أقوال يلزمها بأقوال قالوا فالذين ،أكثر هو مما واحملال
 من كل تكفري للزم مذهبا املذهب الزم كان ولو ،تلزمه أنها يعلم مل لكن
 هذا الزم فإن حبقيقة، ليس جماز أنه الصفات من غريه أو االستواء عن قال

 مل من وكل ،حقيقة صفاته أو أمسائه من شيء يكون ال أن يقتضي القول
 باهلل اإلميان من شيء يكون ال أن لزم مشرتكا قدرا االمسني بني يثبت

 نظري فيه ويقال إال القلب يثبته شيء من ما فإنه إميانا، به واإلقرار ومعرفته
 املعطلني املالحدة غالة قول يستلزم هؤالء قول والزم اآلخر يف يقال ما

  .أعلم واهلل .(1) (والنصارى اليهود من أكفر هم الذين
 ذيال قوله لوازم إىل النظر مبجرد أحد تكفري جيوز ال أنه احلق القول :ومنها

 ءاملر نويك وإال ،والتزامها وقبوهلا عليه عرضها بعد إال الكفر وجبي
 الناس تهاما ومن ،والتخرص واهلوى بالظنة التكفري باب من فهو كذلك

 فالقول ،الكبرية املسائل هذه مثل يف التثبت هو والواجب ،فيهم ليس مبا
 جيعلها أن ألحد حيل ال الكفر توجب اليت ماللواز بعض عليه يلزم الذي

                                                 

 .(20/217) :جمموع الفتاوى (1)
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 والتزامه عرضها بعد إال ،بيقني إسالمه ثبت الذي املسلم تكفري يف أصال
 يف املتسرعني من كثري وقع حتى ،املهم األمر هذا خولف قد وكم ،هلا

 التكفري جبماعة أنفسهم يسمون من سيما ال ،اللوازم مبجرد التكفري
 اإلسالمية الساحة على املوجودة جلماعاتا أخطر من فإنها ،واهلجرة
 فاحلذر ،األقوال لوازم على التكفري بناء هو التكفري يف ومنهجهم ،والعربية

 ،شر كل من وعصمك ،خري لكل تعاىل اهلل وفقك ،اجلماعة هذه من احلذر
  .أعلم واهلل

 العلم أهل بعض يتهمون تعاىل اهلل هداهم الطلبة بعض نرى إننا :ومنها
 أنه ذلك يف والعلة ،اإلرجاء بعض فيهم أو ،مرجئة بأنهم هلم تعاىل اهلل غفر

 القول لوازم من فجعلوا ،يكفر ال الصالة تارك بأن يقول ـ العامل هذا أي ـ
 فأنت ،حيل ال احلقيقة يف وهذا ،باإلرجاء القول الصالة تارك تكفري بعدم
 ،والشافعية ،املالكية من اجلمهور قول هو تكفريه بعدم القول نأب خبري

 من إىل نسبته جيوز ال الالزم هذا أن بينت ولكنين ،لي قيلت وقد ،واحلنفية
 هذا قولك على يلزم إنه :له يقال أن بعد إال الصالة تارك كفر بعدم قال

 ،آخر كالم األمر ففي ،به ورضي ذلك له قيل فإن ،املرجئة مذهب ترجيح
 شأن ال الصالة تارك ريتكف بعدم القول بأن صوتي بأعلى أصرخ أنين مع
 من العمل إخراج على التكفري بعدم القول بين إن إال اإلرجاء مبسألة له

 الصالة تارك كفر بعدم حكم كان إن وأما ،املرجئ هو فهذا ،اإلميان مجلة
 األدلة بني اجلمع قصد أو ،األكرب الكفر بتكفريه بالقول تفي ال األدلة ألن

 أن ألحد حيل ال فهذا ،اإلميان من العمل بأن ليقو أنه مع املسألة يف الواردة
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 زم وال ،قوال ليس القول الزم ألن ،الالزم هذا مبجرد املرجئة ملذهب ينسبه
  .أعلم واهلل ،وقبوله عرضه بعد إال مذهبا ليس املذهب

 ننسب أن - العلم طلبة معاشر الكرام األحبة أيها لنا - حيل ال إنه :ومنها
 كذا قوله لوازم مجلة من أنه مبجرد مالك لإلمام كيةاملال كتب يف ورد قوال
 ،لألئمة الكبار األصحاب من كثري خترجيات يف احلال هو كما ،وكذا

 ،والشافعي ،حنيفة أبي وأصحاب ،قوله على خيرجون مالك فأصحاب
 وهذه ،التخرجيات من مجال أقواهلم على خيرجون تعاىل اهلل رمحهم وأمحد

 نسبتها ينبغي ال اللوازم فهذه ،األئمة أقوال زملوا بعينها هي التخرجيات
 فال مات قد كان وإن ،حيا اإلمام كان إن ،والتزامها عرضها بعد إال لألئمة

 على ويتخرج :يقال بل ،مثال أمحد عن رواية أو ،مالك عليه نص :يقال
 هذا أن تبني اليت العبارات هذه وحنو ،قوله لوازم ومن :يقال أو ،كالمه
 .كالمه من فهم ما مجلة من وإمنا ،نصا عنه املنقول مجلة من ليس القول

 وبعض أمحد لإلمام نسب مما مجال تعاىل اهلل رمحه العباس أبو بني وقد 
 ،األئمة كالم من خطأ فهم مما أنها وبني ،النسبة هذه بطالن وبني األئمة

 نسبتها صحة عدم العباس أبو بني اليت املسائل هذه مجع علم طالب أن ولو
 ناك ولو ،كثريا خريا ذلك يف لكان ،وشرحها خاص مؤلف يف لألئمة
 .أعلم واهلل ،كثرية والصوارف ضيق الوقت ولكن ،لتوليته يسمح الوقت
 يكون وأن بد ال القاعدة هذه يف نقرره حنن الذي الكالم هذا :ومنها

 فمن ،العدالة ظاهرهم الذين باملسلمني الظن إحسان على بالكالم مربوطا
 باملؤمنني الظن وإحسان الدين وإخوة والرمحة والشفقة النصح باب

 اجلميلة احلسنة الطيبة اللوازم على كالمهم حنمل ال أن والدعاة والعلماء
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 اللوازم عن كالمهم ننزه وأن ،استطعنا ما عنهم ندافع وأن ،بهم تليق اليت
 بيان علجن ال وأن ،حممال واحلق اخلري يف لكالمهم أن جند دمنا ما الباطلة
 :قيل كما هفإن ،والغضب السخط على أو ،والرضى احملبة على مبناه اللوازم

 (1)ااملساوي تبدي السخط عيب أن كما  كليلة عيب كل عن الرضا عنيف
 حنمله وأن بكالمه الظن إحسان على حيملنا الذي هو باملسلم الظن فحسن

 القيم البن السالكني مدارج على بسيطا اطالعا وإن ،احملامل أحسن على
 كيف لك لتبني اهلروي إمساعيل ألبي السائرين منازل فيه شرح والذي

 أحسن على كالمه حيمل وكيف ،الرجل هذا يف الظن حيسن القيم ابن كان
 يرد أن إال جيد ال املواضع بعض يف أنه مع ،سبيال لذلك وجد ما احملامل
 ينازعه قد اليت يدةالبع احملامل على كالمه حيمل بعضها ويف ،برمته الكالم

 .العلم أهل بعض فيها
 إحسان وجوب على الكالم عن مبعزل تؤخذ ال القاعدة هذه أن واملهم 

 ،اخلصوص وجه على السنة أهل من العلم بأهلو ،عموما باملسلمني الظن
 على اهلل وصلى ،الطيبة القاعدة هذه فهم يف كاف هذا ولعل .أعلم واهلل
 .وسلم وصحبه آله وعلى حممد نبينا

 القاعدة  السابعة بعد املائة

 )ال تقوم احلجة إال بالبلوغ ومطلق الفهم(

                                                 

  :أبي طالب بن عبد اهلل بن معاوية بن عبد اهلل بن جعفرالبيت ل (1)
 ت راضياـض ما فيه إذا كنـوال بع   ت براء عيب ذي الوّد كّله ــفلسوقبله:   
 انيا ـــّد تغــنا أشــن إذا متــوحن      اتهــيه حيـّي عن أخغنـالنا ــكوبعده:   

 .(1/172) للمربد: الكامل يف اللغة واألدب، و(3/87) البن قتيبة: عيون األخبار انظر



 

 202 
 

القول الرشيد يف ) :: لقد شرحت هذه القاعدة باألدلة والفروع يفأقول
ولكن ألهميتها ولتعلقها التعلق التام مبوضوع حبثنا  (،سرد فوائد التوحيد

 ،على األعيان وذلك ألنها مهمة جدًا يف احلكم ،جعلتها قاعدة مفردة
السابقة أن احلكم ال ينطبق على األفراد إال  واعدوذلك ألننا ذكرنا يف الق

ومن الشروط العلم واملراد به قيام احلجة على املكلف اليت  ،بالشروط
وقد اختلف العلماء فيما تقوم  ،أو يفسق وحنوه ،أو يبدع ،يكفر من خالفها

وال يشرتط  ،قوم بالبلوغ فقطفمنهم من قال بأنها ت ،به احلجة على قولني
أن يف احلقيقة و ،بالبلوغ والفهمإال ومنهم من قال أنها ال تقوم  ،الفهم

وذلك أن اجلميع اشرتط لقيامها مطلق  ،اخلالف بينهم لفظي ال حقيقي
والذين  ،الفهم واجلميع اتفقوا على أنه ليس من شروطها الفهم املطلق

ولذلك فهذه القاعدة متفق على  ،ميثبتونه إمنا يريدون إثبات مطلق الفه
وبه تعلم أن احلجة على املكلف ال  ،مدلوهلا بني العلماء رمحهم اهلل تعاىل

ونعين  ،والثاني فهمه مطلق الفهم ،األول بلوغ النص :تقوم إال بأمرين
فالعلماء متفقون على أن  ،مبطلق الفهم أي معرفته وإدراكه مطلق اإلدراك

 ،ومتفقون على أن مطلق الفهم شرط لقيامها ،بلوغ احلجة شرط لقيامها
هذه القاعدة قد و ،هلاوم املطلق ليس بشرط يف قبهومتفقون على أن الف

ويكفيك يف ذلك إمجاع العلماء قاطبة على  ،تظافرت األدلة على صحتها
فإن اإلمجاع حجة جيب املصري إليه وحترم خمالفته وخصوصًا  ،مقتضاها

يف موضع آخر التفريق بني مطلق الشيء وقد ذكرنا  ،اإلمجاع القطعي
ى  ى        چفمن األدلة على صحتها غري اإلمجاع قوله تعاىل:  ،والشيء املطلق
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ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چوقوله تعاىل: ، (1)چائ  ائ  ەئ     ەئ

فهذا إخبار من اهلل تعاىل عن عدله وأن ال يعذب أحدًا إال بعد  ،(2)چٿ
وأن اهلل جل وعال أنزل كتابه لإلنذار  ،رسلقيام احلجة عليه بإرسال ال

ومن ذلك حديث ابن عمر يف القوم الذين صلوا  ،وإقامة احلجة على العباد
فإذا  ،(3)إىل بيت املقدس بعد نسخه وعذروا بذلك لعدم علمهم بالناسخ

كأهل مكة  كان هذا حال القريب من مهبط األدلة فكيف مبن كان بعيدًا
وال يكلف اهلل نفسًا  ،معذورون لعدم علمهم همف ؟واليمن ومن يف احلبشة

ومن ذلك احلديث املشهور الذي رواه اإلمام أمحد يف املسند  ،إال وسعها
ورجل  ،يكون يوم القيامة رجل أصم ال يسمع شيئًاأنه قال: ) ×عن النيب 

ورجل مات يف فرتة، فأما األصم فيقول: رب لقد جاء  ،ورجل هرم ،أمحق
                                                 

 .15: اإلسراء (1)
 .19اإلنعام:  (2)
ويف القبلة، باب (، 40رقم: )يف اإلميان، باب الصالة من اإلميان، أخرجه البخاري  (3)

ٻ  ٻ  ٻ  چ  :ويف تفسري سورة البقرة، باب(، 399رقم: )التوجه حنو القبلة حيث كان، 

   ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤچ وباب قوله تعاىل: (، 4486رقم: )، چٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ              ڀ

ويف خرب الواحد، باب ما جاء يف إجازة خرب الواحد (، 4492رقم: ) ,چڦ  ڦ
( يف املساجد، باب حتويل القبلة من 525) :وأخرجه مسلم رقم (، 7251رقم: ) الصدوق،

باب ومن سورة البقرة، والنسائي ( يف التفسري، 2966) :القدس إىل الكعبة، والرتمذي رقم
( يف الصالة، باب 1010) :رقم هوابن ماج(، 489رقم: )قبلة، يف الصالة، باب فرض ال

 القبلة.
إن )بينا الناس بقباء يف صالة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: ومن ألفاظه اليت وردت: )... 

، وكانت (وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها ،قد أنزل عليه الليلة قرآن ×رسول اهلل 
 (.الكعبة وجوههم إىل الشأم فاستداروا إىل
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رب لقد جاء اإلسالم  شيئًا، وأما األمحق فيقول:اإلسالم وما أمسع 
ذفونين بالبعر، وأما اهلرم فيقول: أي رب لقد جاء اإلسالم وما والصبيان خي

أعقل شيئًا، وأما الذي مات يف الفرتة فيقول: أي رب ما أتاني من رسول، 
فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فريسل إليهم أن ادخلوا النار، قال: فوالذي نفسي 

صححه احلافظ ابن  ،(1) (لو دخلوها لكانت عليهم بردًا وسالمًابيده 
 ،فهؤالء قد عذرهم اهلل تعاىل .(4)وغريهم ،(3)وعبد احلق اإلشبيلي ،(2)القيم

ومن مات يف الفرتة فعذرهما لعدم وصول  ،فأما األصم الذي ال يسمع
مما يدل على  ،وأما األمحق واهلرم فعذرهما لعدم فهمهما ،احلجة إليهم

 .اشرتاط البلوغ والفهم لقيام احلجة
فإن  ،(5)حديث عدي بن حامت يف أكله يف نهار رمضان :ومن ذلك أيضًا 

 ×النص قد بلغه ولكنه مل يفهمه على وجهه الصحيح ولذلك عذره النيب 
ال ) :وكذلك حديث ،مما يدل على أهمية الفهم لقيام احلجة ،لعدم فهمه

                                                 

 (.16301) :، رقم(26/228) :مسند أمحد (1)
 .على تصحيحه له مل أقف(2)
 .على كالمه مل أقف(3)
، وحسنه شعيب (1434) :َصححُه الشَّْيخ األلباني َرمَحه اهلل ِفي الصَِّحيَحةاحلديث  (4)

ا وهذثم قال: )، (حديث حسن، فقال: )(26/228)األرنؤوط يف حتقيقه مسند اإلمام أمحد: 
إسناد ضعيف النقطاعه، قتادة: وهو ابن دعامة السدوسي مدلس وقد عنعن، ثم إن مساعه 

هـ( على أحد األقوال، وتويف 60) :من األحنف بن قيس مستبعد، ألنه ولد يف البصرة سنة
هـ( على أصح األقوال. ومعاذ بن هشام: وهو الدستوائي، خمتلف 67) :األحنف سنة

 ...(.فيه
 تقدم خترجيه. (5)
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وأن بعض القوم أخرها عن  ،(1)(يضةيصلّين أحدكم العصر إال يف بين قر
على أحٍد  ×وبعضهم صالها يف وقتها يف الطريق ومل يعنف النيب  ،وقتها
ألن احلق ال يتعدد  ،ومن املعلوم أن أحد الفريقني أخطأ يف الفهم ،منهم

مل يعنف على أحٍد منهم دل على أنه عذر املخطئ لعدم  ×فكون النيب 
 .لفهم لقيام احلجةفهمه للنص، مما يدل على أهمية ا

أما علمت أنها ق مخر فقال: )ز ×ومن ذلك حديث الذي أهدى للنيب  
ألن النص مل  ،لعدم علمه بالتحريم ×فهذا مل يعنفه النيب  ،(2)(حرمت

 .اشرتاط بلوغ النص لقيام احلجة فدل على ،يبلغه لكونه من األعراب
بل تركه  ،همل يزجر ×ومن ذلك حديث الذي بال يف املسجد وأن النيب  

والبول  شيء من القذرلصلح تإن هذه املساجد ال ) :يبول وقال له
ألن احلجة مل  ×،ففعله فعل جاهل ال يعلم باحلكم فعذره  ،(3)(واخلالء

وعلمه أكمل التعليم  ×،ولذلك ترفق به  ،لعدم بلوغ النص إليه ،تقم عليه
  .بأحسن بيان

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
، (4/265) :املعجم األوسط(، والطرباني يف 3373) :، رقم(5/368) :أمحدرواه  (2)

 (.4155) :رقم
والناس األعرابي حتى فرغ من بوله ×  البخاري يف الوضوء، باب ترك النيبأخرجه  (3)

ويف (، 220رقم: )وباب صب املاء على البول يف املسجد، (، 219رقم: )يف املسجد، 
( يف الطهارة، باب 284ومسلم رقم )(، 6025رقم: )ألدب، باب الرفق يف األمر كله، ا

 .وجوب غسل البول وغريه من النجاسات
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نزلت فيه آية التيمم بعث  ومثله أنه ملا ضاع عقد عائشة يف سفرهم الذي
فنزلت آية  ،وليس معهم ماء ،قومًا يتلمسونه وليسوا على ماء ×

 ،أمر أحدًا منهم باإلعادة ×ومرت عليهم بعض الصلوات ومل يثبت أنه 
أي  ،فدل ذلك على اشرتاط البلوغ ،ألنهم معذورون بعدم العلم بالدليل

  .بلوغ النص لقيام احلجة
لكونهما مل يفهما النص  ×عمار وعمر فقد عذرهما النيب ومثله حديث 

لكن عمارًا  ،وإال فالنص اآلمر بالتيمم قد بلغهما ،(2)على وجهه الصحيح
كان جيهل صفة التيمم عن احلدث األكرب، وعمر كان يظن أنه ال يرتفع به 

 .احلديث األكرب فعذرا لعدم الفهم مما يدل على أهمية الفهم لقيام احلجة
ذلك أنه ملا أمتت صالة احلضر أربعًا بعد اهلجرة نعلم جزمًا أن هذا ومن 

احلكم مل يصل إىل املسلمني يف البالد البعيدة كمكة وأهل اليمن ومن يف 
وذلك  ،أحدًا باإلعادة ×ومع ذلك مل يأمر  ،احلبشة إال بعد مدة طويلة

 لعدم بلوغ النص. 
فاليقني القاطع  ،ىل بعبادهواألدلة على ذلك كثرية وهذا من رمحة اهلل تعا

بلوغ  :الذي ال يتطرق إليه شك هو أن احلجة ال تقوم إال مبجموع األمرين
 .وفهمه مطلق الفهم ،الدليل

                                                 

 ويف فضائل(، 336رقم: )البخاري يف التيمم، باب إذا مل جيد ماء وال ترابا،  أخرجه (1)
وباب  (،3657رقم: )، (لو كنت متخذا خليال): ×، باب قول النيب ×أصحاب النيب 
رقم: ويف النكاح، باب استعارة الثياب للعروس وغريها، (، 3773رقم: )فضل عائشة، 

 .( يف احليض، باب التيمم367ومسلم رقم )(، 5164)
 تقدم خترجيه. (2)
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وبناًء عليه فإنه ال جيوز إصدار أي حكم من األحكام على أحٍد إال بعد  
وال  ،التأكد من أنه قد قامت احلجة الرسالية عليه بتحقق هذين الشرطني

وهذا يدخل فيه كثري من  ،ل يف إصدار احلكم بل عليك بالرفق والتبنيتتعج
فيها الشرك والبدعة مع أن كلمة  العامة الذين نشئوا يف البالد اليت يقرر

احلق ال تصل إليهم إلحكام القبضة عليهم من والة السوء وعلماء الضاللة 
موالدهم بل وحيضرون معهم للمشاركة يف  ،الذين جييزون للعامة فعل ذلك

مع كسل كثري من الدعاة عن الوصول إليهم وتعليمهم واالكتفاء  ،وبدعهم
فإن  ،وهذا يف احلقيقة غري كاٍف ،أو الكتيب ،وإيصال الشريط ،باملراسلة

فاملنصف ال يتسرع باحلكم عليهم إال بعد  ،الشبهة عند هؤالء العوام قوية
يدة عن العلم ومثل هؤالء من نشأ يف بادية بع ،إقامة احلجة عليهم

فهذا  ،أو االتصال بهم ،وليست عنده الوسائل للوصول إليهم ،والعلماء
 أو فعل احملظور جلهله.  ،أيضًا معذور إن خالف املأمور

فإن دار احلرب  ،ومثله الكافر إذا أسلم يف دار احلرب ومل يستطع اهلجرة
 ختلو من أهل العلم وطالبه فنعلم جزمًا أن احلجة مل تقم عليه.

أو  ،ومن ذلك من كان متأواًل تأوياًل سائغًا فخالف بهذا التأويل مأمورًا به 
عدي بن حامت ومعاذ يف  ×فهو أيضًا معذور كما عذر النيب  ،منهيًا عنه

ومن أخرج صالة العصر  ،(2)وعمر وعمار فيما فعاله ،(1)سجوده بني يديه
بلتعة يف  وكما عذر حاطب بن أبي ،(3)عن وقتها كما يف احلديث السابق

                                                 

 تقدم الكالم عليه. (1)
 تقدم خترجيه. (2)
 تقدم خترجيه. (3)
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وقعت )اهلل تعاىل عليه:  ةوكما قال اإلمام الزهري رمح ،،(1)كتابه للمشركني
فأمجعوا أن كل دٍم أو ماٍل  ،متوافرون ×الفتنة وأصحاب رسول اهلل 
 .(2)(أنزلوهم منزلة اجلاهلية ،أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر

بن زيد ومن ذلك قتل أسامة  ،وذلك ألن التأويل منشؤه من عدم الفهم 
عليه  ×فإنه كان متأوال فلم يوجب  ،(3) (ال إله إال اهلل) :الرجل ملا قال

 .القود
أسلمنا  :ومن ذلك قتل خالد بن الوليد لبين خزمية فإنهم أرادوا أن يقولوا 

فقال عليه  ،حبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل فيهم ويأسر :أسلمنا فقالوا
ومل يأمره  ،(4)(مرتني (ا صنع خالداللهم إني أبرأ إليك ممالصالة والسالم: )

 -مما يدل على أنه كان معذورًا يف ذلك خلطئه وتأويله  ،وال بالدية ،بالقود
وإطالق  ،وباجلملة فاألمر خطري ×،وعن عامة أصحابه  -رضي اهلل عنه 

 ،اللسان يف هذه املسائل بال علم وال برهان عاقبته وخيمة يف الدنيا واآلخرة
نعوذ  ،بسه عن اخلوض يف ذلك هو السالمة والعافيةفإحكام اللسان وح

 ،ومن إصدار األحكام على اآلخرين بال علم وال برهان ،باهلل من اخلذالن
 .واهلل تعاىل أعلم وأعلى

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
 مل أقف عليه. (2)
 تقدم خترجيه. (3)
رقم: خالد بن الوليد إىل بين جذمية،  ×البخاري يف املغازي، باب بعث النيب خرجه أ (4)
رقم: ويف األحكام، باب إذا قضى احلاكم جبور أو خالف أهل العلم فهو رد، (، 4339)
(7189.) 
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وباجلملة فتلك بعض األصول اليت قررها أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل يف 
احلسبان أننا ومل يكن يف  ،باب هذا الباب اخلطري أحببنا أن نتحفك بها

واهلل يتوالنا وإياك ملا فيه  ،وإمنا املقصود النصيحة ،ولكن املعذرة ،سنطيل
 .اخلري والصالح

أن من مسات اخلوارج املشهورة عنهم تكفري األعيان واحلكام  :واخلالصة 
 ،فاحذر من هذا املسلك اخلطري ،والدعوة إىل اخلروج على حكام الزمان

وهو أعلى  ،اك اهلل تعاىل وإياك من كل بالءعاف ،والطريق املعوج السقيم
 .وأعلم

 وهل اخلوارج كفار؟ :( فإن قلتدةـائــف)
 ،مسألة تكفري اخلوارج للعلماء فيها قوالن يف مذهب أمحدإن  :فأقول 
لتكفريهم الصحابة،  ،ففي قول هلم: أنهم كفار ،الشافعيو ،مالكو

والقول  ،اليت قالوها ال املبتدعة املنكرةوخلروجهم على اجلماعة، ولألقو
دماءهم إذا اجتمعوا  ×اآلخر: أنهم ال يكفرون، بل هم ممن أباح النيب 

على بدعتهم، وخرجوا على املسلمني، وهم من املعتدين الظاملني الذين 
  يقاتلون قتال أهل البغي والظلم واالعتداء.

ل عن وهذا الذي كان عليه الصحابة، فلم ُينق) قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل:
أحد منهم أنه كّفرهم، ال علي وال غريه، بل ملا ُسئل علي بن أبي طالب 

 .(1) ((من الكفر فروا)رضي اهلل عنه عن اخلوارج: هل هم كفار؟ قال: 
إذ هذا  ،قائلون بعدم تكفريهم أقرب للصوابوالظاهر أن ما ذهب إليه ال

كالم القول هو الذي مضى عليه الصحابة رضي اهلل عنهم، وهم أعلم ب
                                                 

 مل أقف عليه يف كتبه اليت اطلعت عليها. (1)



 

 210 
 

وسعد بن أبي  ،وهو ظاهر فعل علي بن أبي طالب ،ومقاصده ×النيب 
وابن عباس ومن معهم من الصحابة رضي اهلل عن اجلميع يف عدم  ،وقاص

 .تكفري اخلوارج
وسفيان  ،والشافعي ،وأبي حنيفة ،وهو قول ابن أبي ليلى) :قال ابن حزم

 .(1)(هوثم اختاره  ،وإسحاق بن راهويه ،وداود بن علي ،الثوري
وهو قول القاضي عياض والقاضي أبي بكر  ،وهو رواية عن مالك وأمحد 

 .واهلل أعلم ،وأئمة الدعوة ،وابن تيمية والشوكاني ،املالكي
 

 :القاعدة الثامنة بعد املائة

  ا على الظواهرو والسرائر تبع هلاو)األحكام يف الدني

 والظواهر تبع هلا( وويف اآلخرة على السرائر

 أن أي ،القلب عمل من فهي ،القلب حملها النية أنقد تقرر بالدليل ل أقول:
 الذي الغيب من فهي كذلك األمر كان فإذا ،البواطن السرائر أمور من النية

ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ :تعاىل قال ،وتعاىل سبحانه اهلل إال يعلمه ال

       ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ چ :تعاىل وقال ،(2)چڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ   ڦ

 وشق الناس بواطن بكشف تعاىل اهلل يتعبدنا ومل ،(3)چىئ  ىئ  ىئ
 أمور علىيف هذه الدنيا  بيننا فيما نقف أن فيجب عليه وبناًء ،بطونهم
 لنا أن تعاىل اهلل رمحهم السنة أهل عند فاملتقرر ولذلك ،فقط الظاهر

                                                 

 مل أقف عليه يف كتبه اليت اطلعت عليها. (1)
 .65النمل:  (2)
 .26اجلن:  (3)



 

 211 

 قصد توضح قرائن بالنية قرتنا إذا نعم ،السرائر يتوىل واهلل ،الظاهر
 وإمنا ،للنيات التعرض عدم فاألصل وإال ،به عملنا لنا وتظهر، صاحبها
 ،به عاملناه اخلري لنا أظهر فمن ،فقط منهم يظهر مبا الناس أخذ الواجب

 الناس بواطن على أحكامنا نبين أن وأما ،به عاملناه الشر لنا أظهر ومن
 سلطان وال ،وعال جل خصائصه من السرائر يف النظر فإن ،جيوز ال فهذا

 ،الظواهر على مرتبة الدنيا يف فاألحكام ،الناس بواطن كشف على ألحٍد
 اآلخرة وأما ،بيننا فيما الدنيا ألحكام بالنسبة فهذا ،السرائر يتوىل تعاىل واهلل
 ،(1)چڃ  ڃ      چچ: تعاىل قال كما ،السرائر على يكون االبتالء حمط فإن

 :فأقول منها طرفًا ودونك جدًا كثرية القاعدة هذه على واألدلة
 يعامل كان × النيب أن القطعي للعلم املفيد بالتواتر املنقول أن :األدلة فمن

 ولكنه ،أعيانهم وببعض ،بهم × علمه مع منهم يظهر مبا عهده يف املنافقني
 يف خيفونه ما مقتضى على يعاملهم أو ،ياتهمنل يتعرض × يكن مل

 الصالة يشهدون فكانوا ،منهم يظهر امب معهم يتعامل كان وإمنا ،بواطنهم
 شيء من مينعهم × يكن فلم ،معه الغزوات لبعض خيرجون وكانوا ،معه
 تبوك غزوة من × النيب قفل وملا ،بالظواهر يأخذهم كان ألنه ،ذلك من

 يقبل فكان ،العذر منعهم إمنا أنهم له وحيلفون ،إليه يعتذرون املنافقون جاءه
  .أعلم واهلل ،هلم ويستغفر منهم
 صحيحه يف البخاري روى فقد ،عنه اهلل رضي عمر قول :أيضًا األدلة ومن

 يف بالوحي يؤخذون كانوا ناسًا إن: )قال عنه اهلل رضي أنه الشهادات يف
 لنا ظهر مبا اآلن نأخذكم وإمنا ،نقطعا قد الوحي وإن ×، الرسول عهد

                                                 

 .9الطارق:  (1)
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 ،شيء سريرته من الن وليس وقربناه أمناه خريًا لنا أظهر فمن ،أعمالكم من
 إن :قال وإن ،نصدقه ومل نأمنه مل ًاسوء لنا أظهر ومن ،سريرته حياسب اهلل

 .واضحة منه الداللة ووجه .(1)(حسنة سريرتي
 :قال أنه سندهب البخاري دعن عنه اهلل رضي أنس حديث :أيضًا األدلة ومن

 ذبيحتنا وأكل قبلتنا واستقبل صالتنا صلى من) ×: اهلل رسول قال)
، (2)(ذمته يف اهلل ختفروا فال ،رسوله ةوذم اهلل ةذم له الذي املسلم فذلك
 األعمال من وهي ،األعمال هذه على باإلسالم احلكم × النيب فرتب

 لنا فإمنا ،بنيته لنا دخل وال باإلسالم له حنكم فإننا فعلها فمن الظاهرة
 اإلسالم مىمس من حيرمه أن ألحد جيوز وال ،السرائر يتوىل واهلل الظاهر

 من هذا فإن ،وكذا كذا بها يقصد أنه حبجة الظاهرة األعمال بهذه قيامه مع
 .وعال جل هلل النيات أمر ألن ،جيوز ال وهذا النيات يف التدخل

 وأنكم رشب أنا إمنا) ×: قوله من الصحيح يف ما :أيضا األدلة ومن
 له أقضيو بعض من حبجته أحلن يكون أن بعضكم ولعل ،إلي ختتصمون

 له أقطع فإمنا يأخذه فال شيئًا أحيه حق من له قضيت فمن ،أمسع ما بنحو
 اهلل رمحه القيم أبن قال، القاعدة هلذه أصل احلديث وهذا ،(3) (نار من قطعة
 نفس يف املبطل وأعلم ،بالظاهر بينهم حيكم أنه × النيب فأخرب) :تعاىل
 فإمنا به له حكمه مع وأنه ،له حيكم ما أخذ له حيل الله  حكمه أن األمر

                                                 

 (.2641العدول، رقم: ) اءد، كتاب الشهادات، باب الشهصحيح البخاري (1)
 (.391صحيح البخاري، كتاب الصالة، باب فضل استقبال القبلة، رقم: ) (2)
 تقدم خترجيه. (3)



 

 213 

 ،الظواهر على مبناه إمنا الدنيا أحكام على يدل مما .(1)(نار من قطة له يقطع
  .أعلم واهلل ،السرائر على مبناها فإن اآلخرة يف وأما
 يف × النيب بعثنا) :قال أنه الصحيح يف أسامة حديث :أيضًا األدلة ومن
 ال) :فقال رجاًل ركتفأد مالقو نهزماف جهينة من احلرقات فصبحنا سرية

 :فقال فدعاني ×، النيب إىل اخلرب فنمى ،بالسيف فطعنته (،اهلل إال إله
 من خوفًا قاهلا إمنا اهلل رسول يا فقلت (؟اهلل إال إله ال قال بعدما أقتلته)

 بال تفعل كيف ال أم أقاهلا تعلم حتى قلبه عن شققت أفال) :فقال السالح
 :قال لي أستغفر اهلل رسول يا قال (؟قيامةال يوم جاءت إذا اهلل إال إله
 حتى يكررها زال فما (؟القيامة يوم جاءت إذا اهلل إال إله بال تفعل كيف)

 قبول جيب كان أنه الداللة واضح هذاو .(2)(يومئذ أسلمت أني متنيت
 يدل مما ،القيامة يوم عليها حياسبه واهلل ،تعاىل اهلل إىل سريرته وترك ظاهره

 جل هلل فإنها السرائر وأما ،الظواهر على مبناها وأحكامها دنياال أمور على
 .وعلى
 لقيت أن رأيتأ اهلل رسول يا) :قال قتادة أبي حديث :أيضًا األدلة ومن

 أسلمت :فقال بشجرة مين الذ ثم يدي فقطع فقاتلين املشركني من رجاًل
 اهلل رسول يا تقل (،تقتله ال) :فقال ؟قاهلا أن بعد اهلل رسول يا أفأقتله ،هلل
 فإنه قتلته فإن تقتله ال) :فقال قطعها أن بعد ذلك قال ثم ،يدي قطع قد نهإ

 وهو  ،(3)(قال اليت كلمتها يقول أن قبل مبنزلته وأنت ،تقتله أن قبل مبنزلتك

                                                 

 .(2/79) :إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (1)
 تقدم خترجيه. (2)
 ه.تقدم خترجي (3)
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 وأن ،الظواهر على هي إمنا الدنيا يف األحكام أن على جدًا الداللة صريح
 إال القلوب يف ماذا يعلم ال فإنه ،وأخفي لسرا يعلم الذي إىل أمرها السرائر

  .وعلى جل الغيوب عالم
 سنان بن أمحد حدثنا :قال سننه يف ماجه ابن رواه ما :أيضًا األدلة ومن

 شريك عن معمر أنبأنا قال هارون بن يزيد حدثنا :قال حييى بن وحممود
 يبعث إمنا) × اهلل رسول قال) :قال هريرة أبي عن طاوس عن ليث عن

 زكريا أخربنا قال حممد بن زهري حدثنا :أيضًا وقال ،(1) (نياتهم على الناس
 :قال ريجب عن سفيان أبي عن األعمش عن شريك أخربنا قال عدي بن
 من الصحيحني ويف ،(2)(نياتهم على الناس حيشر) ×: اهلل رسول قال)

 جيش يغزو) ×: اهلل رسول قال) :قالت عنها اهلل رضي عائشة حديث
 قالت (وآخرهم بأوهلم خيسف األرض من ببيداء كانوا إذا حتى بةالكع

 ومن أسواقهم فيهمو وآخرهم بأوهلم خيسف كيف اهلل رسول يا :عائشة
 ،(3) (نياتهم على يبعثون ثم وآخرهم بأوهلم خيسف) :قال؟ منهم ليس

 ال والنيات السرائر على تكون القيامة يوم األحكام أن من األدلة وهذه
 .أوضح وهذا الظواهر جمرد على

                                                 

، (16/210) :البزار(، ومسند 4229، كتاب الزهد، باب النية، رقم: )ابن ماجه سنن (1)
 (.6247) :، رقم(11/121) :يعلى املوصلي يأب(، ومسند 9351) :رقم

 قال األلباني: )صحيح(.
 (.4230، كتاب الزهد، باب النية، رقم: )ابن ماجه سنن (2)

  قال األلباني: )صحيح(.
مسلم يف (، و2118، كتاب البيوع، باب ما ذكر يف األسواق، رقم: )ريلبخاأخرجه ا (3)

 (.2884) :باب اخلسف باجليش الذي يؤم البيت رقم ،الفنت وأشراط الساعة
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 من وهم النار بهم تسعر من أول يف هريرة أبي حديث :أيضًا األدلة ومن
 ،واملتصدقني ،واملتعلمني ،واملعلمني ،والقرآء ،اجملاهدين من نياتهم فسرت

 به اإلستشهاد ووجه ،(1)تعاىل اهلل رمحه مسلم اإلمام صحيح يف واحلديث
 حمط أن ل بنيب ،فقط أعماهلم ظواهر يف ينظر مل القيامة يوم بعثوا ملا أنهم

 صور تنفعهم مل فاسدة سرائرهم كانت فلما سرائرهم على انك احلساب
 نإ أخي يا واهلل ،ولطفك وعفوك رمحاك رب فيا ،صاحلة نية بال األعمال

 باهلل فنعوذ ،أنفسنا من ذلك سحن وحنن والبجر العجر من فيها ما فيها تناني
 زللنا عن يعفو أن األعظم مسهاب وعال جل ونسأله ،السرائر فساد من

 ،العظيم العلي باهلل إال قوة وال حول فال ،واملتابعة اإلخالص يف وتقصرينا
 على مبناه اآلخرة أحكام أن على دليل فهذا ،راجعون إليه وإنا هلل وإنا

 صحه تفيدك اليت األدلة بعض فهذه ،أعلم واهلل هلا تبع والظواهر ،السرائر
 أذكر ولكن ،فكثرية القاعدة هذه على املتخرجه الفروع وأما ،القاعدة هذه
 الفضل أستمد ومنه التوفيق وباهلل فأقول التوضيح باب من بعضها لك

  :والعون
 يقبل إسالمه فإن بالشهادتني ونطق أسلم إذا ياألصل الكافر أن :فمنها
 ولذلك ،داخله يف يبطنه مبا لنا شأن وال ،اإلسالم أحكام له وتثبت ظاهرًا

 ألن ،اهلل إال إله ال :قال بعدما الرجل ذلك قتله أسامة على × أنكر فقد
 وال ،ظاهرًا الرجل هذا إسالم قبول ـ عنه اهلل رضي ـ أسامة على الواجب

 نكري اشتد ولذلك ،نيته يف يتدخل أن ـ وأرضاه عنه اهلل رضي ـ له حق
 :بقوله القتل هذا مغبة من وخوفه ،له يستغفر أن وأبى أسامة على × النيب

                                                 

 .( يف اإلمارة، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار1905) :مسلم رقمصحيح  (1)
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 ذلك وقع وقد ،(1)(القيامة يوم جاءت إذا اهلل إال إله بال تفعل كيف)
 مل أنه متنى حتى العظيم املوقع ـ عنه اهلل رضي ـ أسامة قبل من التخويف

 قبول عليه جيب كان أنه على دليل أسامة على × فنكريه ،يومئٍذ إال يسلم
 إسالمه قبول علينا وجب ظاهرًا األصلي الكافر أسلم فإذا ،ظاهرًا إسالمه

 واملواالة والنصرة واملؤاخاة احملبة من اإلسالم قتضيهي مبا معه والتعامل
 واملناصحة ،والعدوان اإلثم عن والتناهي ،والتقوى الرب على والتعاون

 على املناط فإن اآلخرة يف وأما ،الدنيا ألحكام بالنسبة وهذه ،ذلك وغري
 ويله فيا كاذبًا كان وإن ،باخلري فليبشر إسالمه يف صادقًا كان فإن السريرة

 ،الظواهر على مبناها الدنيا أحكام ألن ذلك ،ىوأخف السر يعلم الذي من
 واهلل ،هلا تبع والظواهر ،السرائر على اآلخرة وأحكام ،هلا تبع والسرائر

  .وأعلم أعلى
 ألحد نشهد ال أننا تعاىل اهلل رمحه السنة أهل مذهب يف املتقرر أن :ومنها

 نرجو ولكن ،بذلك النص له شهد من إال نار وال جبنٍة القبلة أهل من
 دخول أن ذلك وعلة ،العقاب املسيئني على وخنشى ،الثواب للمحسنني

 وألن ،وعال جل خصائصه من وهي ،السرائر يف النظر على مبناه إمنا اجلنة
 يعمل) :اسالن بعض بأن قضى احلديث فإن ،له خيتم مباذا ندري ال العبد
 فيسبق ذراع إال وبينها بينه يكون ما حتى للناس يبدو فيما اجلنة أهل بعمل
 :الناس بعض بأن وقضى ،(فيدخلها النار أهل بعمل فيعمل الكتاب عليه

 عليه فيسبق ذراع إال وبينها بينه يكون ما حتى النار أهل بعمل يعمل)
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 بأن أيضًا ديثاحل وقضى ،(1)(فيدخلها اجلنة أهل بعمل فيعمل الكتاب
 املقاتلني كبعض ،النار يدخلون الكبرية العبادية األعمال أصحاب بعض

 فسدت ملا املتصدقني وبعض ،القرآن قراء وبعض ،العلم طلبة وبعض
 النظر على يتوقف ال دخوهلا فإن اآلخرة من اجلنة كانت فحيث ،سرائرهم

 والظواهر رالسرائ على اآلخرة أحكام ألن ذلك ،فقط األعمال ظواهر يف
 النظر دور يأتي ثم البواطن على ابتداًء اآلخرة يف النظر حمط أن أي ،هلا تبع
 جبنة القبلة أهل من ألحٍد يشهد أن ألحٍد جيوز فال عليه وبناًء ،الظواهر يف

 من هو فيما تدخل بذلك الشهادة ألن ،صريح صحيح بنص إال بناٍر وال
 النظر على متوقف اجلنة ولودخ النار دخول ألن ،وعال جل اهلل خصائص

 إال القلوب يف ما يعلم فال وعال جل اهلل إىل مردها والسرائر ،السرائر يف
  .وأعلم أعلى تعاىل واهلل ،الغيوب عالم
 حكم :حكمان فيه فلنا ،املعركة أرض يف اجملاهدين من رجل قتل إذا :ومنها

 معاملة نعامله نافإن الدنيا فأما ،اآلخرة يف حاله ىخيف مبا وحكم الدنيا يف
 ويدفن وجلود سالح من عليه ما ينزع بل يكفن وال يغسل فال الشهيد

 الصالة اإلمام يشاء أن إال كذلك عليه يصلى وال ،فيها قتل الذي بثيابه
 مات أنه حاله من والظاهر ،الظواهر على الدنيا أحكام ألن ذلك ،عليه

 وأما ،املعركة قتيل ةمعامل أي ،الشهيد معاملة الدنيا يف فيعامل شهيدًا
 يف خيفيها كان اليت سريرته على مبين فإنه اآلخرة باعتبار حاله على احلكم
 شهيد بأنه له اجلزم جيوز فال عليه وبناًء ،تعاىل اهلل إىل السريرة وأمر ،باطنه
 هو :فيقال باملشيئة أو ،الشهداء من أنه نرجوا :فيقال بالرجاء التعليق بدون
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 وال حسيبه واهلل حنسبه الشهداء من هو :يقال أو ،تعاىل اهلل شاء إن شهيد
 له الشهادة إىل مفضي شهيد بأنه له اجلزم ألن ذلك ،أحدًا اهلل على نزكي

 ،بنيته أدرى اهلل الصفني بني قتيل فرب ،جيوز ال وهذا اجلنة أهل من بأنه
 اهلل كلمة إلعالء ال ،فقط مكانه ولريى وعصبية محية يقاتل رجل وكم
 لكن بشيء جنزم ومل توقفنا باآلخرة يتعلق الذي احلكم جاء فإذا ،تعاىل
 يف البخاري بوب ولذلك ،تعاىل اهلل شاء إن والثواب اخلري له نرجو

 ال باب) :فقال الشهداء من فالنًا بأن اجلزم عدم إىل فيه أشار بابًا صحيحه
 يف هدجيا مبن أعلم اهلل) :× النيب عن هريرة أبو وقال، شهيد فالن يقول
 ما صحة يفيد حديثًا حتته وروى، (سبيله يف يكلم مبن أعلم اهللو، سبيله
 حازم أبي عن الرمحن عبد بن يعقوب حدثنا قال قتيبة حدثنا :فقال ذكرناه

 هو لتقىا×  اهلل رسول أن ـ عنه اهلل رضي ـ الساعدي سعد بن سهل عن
 إىل اآلخرون لوما ،عسكره إىل × اهلل رسول مال فما فاقتتلوا واملشركون
  فاذة وال شاذة هلم يدع ال رجل × اهلل رسول أصحاب ويف ،عسكرهم

 ،فالن أجزأ كما أحد منا اليوم أجزأ ما :فقالوا ،بسيفه يضربها اتبعها إال
 ،يرتاب أن القوم بعض فكاد ،(النار أهل من إنه أما)×:  اهلل رسول فقال
 ،معه وقف وقف كلما معه فخرج :فقال ،صاحبه أنا :القوم من رجل فقال

 فاستعجل شديدًا جرحًا الرجل فجرح :قال ،معه أسرع أسرع وكلما
 فقتل عليه فتحامل ثدييه بني وذبابه باألرض سيفه نصل فجعل ،املوت
 :فقال اهلل رسول أنك أشهد :فقال × اهلل رسول إىل الرجل فخرج ،نفسه

 الناس فأعظم النار أهل من أنه آنفًا ذكرت الذي الرجل :قال( ذلك وما)
 شديدًا جرحًا جرح ثم ،طلبه يف فخرجت ،به لكم أنا فقلت ذلك
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 حتامل ثم ،ثدييه بني وذبابه باألرض سيفه نصل فوضع املوت فاستعجل
 عمل ليعمل الرجل إن) :ذلك عند × اهلل رسول فقال ،نفسه فقتل عليه
 عمل ليعمل الرجل وإن ،النار أهل من وإنه للناس يبدو فيما اجلنة أهل
 موسى أبي حديث ويف ،(1) (اجلنة أهل من وإنه للناس يبدو فيما النار أهل

 قاتل من) :وفيه احلديث. .محية يقاتل الرجل اهلل رسول يا :قال رجاًل أن
 بالشهادة احلكم فألن، (2)(اهلل سبيل يف فهو العليا هي اهلل كلمة لتكون

 يف النظر وألن ،هسريرت يف النظر بعد إال جيوز ال أمر بها واجلزم لشخٍص
 هكذا شهيد فالن :قول نإذ جيوز فال وعال جل خصائصه من السريرة

 معاملة نعامله املعركة فقتيل ،سابقًا لك ذكرناه مبا تقييد غري من مطلقًا
 ألن ذلك ،تعاىل اهلل إىل فأمره اآلخرة يف وأما ،الدنيا يف املعركة شهداء
 على اآلخرة وأحكام ،اهل تبع والسرائر ،الظواهر على الدنيا أحكام

  .وأعلم أعلى ربنا واهلل ،هلا تبع والظواهر ،السرائر
 يظهرون أنهم املعلوم من فإنه ،الدنيا يف املنافقني مع التعامل :ومنها

 على نبقى الدنيا يف معهم مع التعامل يف أننا إال، الكفر ويبطنون، اإلسالم
 ،الظاهر على امهمأحك فنجري، بسرائرهم لنا شأن وال، منهم يظهر ما

 يظهرونه مبا معهم يتعامل كان × فإنه × هديه وهذا، السرائر يتوىل واهلل
 كهدم حاهلم من به أمر فيما إال لسرائرهم يتعرض يكن ومل اإلسالم من

                                                 

 (.2898، كتاب اجلهاد والسري، باب ال يقول فالن شهيد، رقم: )صحيح البخاري (1)
مسلم يف (، و123، كتاب العلم، باب من سأل وهو قائم، رقم: )البخاريأخرجه  (2)

 (.1904) :رقم ،باب من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا ،اإلمارة
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 معه وخيرجون ،معه يصلون كانوا فإنهم وإال، بنوه الذي الضرار مسجد
 عن ينهى × انوك ،ذلك وحنو األلوية عقد معه وحيضرون ،للجهاد
 يف وكفنه سلول أبي بن اهلل عبد زعيمهم على يصلي أن وأراد بل ،قتلهم

 تبوك غزوة يف عنه ختلفوا وملا ،بالظاهر العمل على جريًا ذلك كل ،قميصه
 فكان ،هلم ويستغفر يعذرهم أن منه ويطلبون وبهتانًا كذبًا له حيلفون جاءوه

 من الظاهر على جريًا لكذ كل ،هلم ويستغفر ،ويعذرهم ،منهم يقبل ×
 التعامل ذلك وعلى ،القاعدة هذه على خيرج املنافقني مع فالتعامل ،حاهلم

 فإنه املأل ىعل به ويصرح اعتقاده يظهر منهم كان من فإن الرافضة مع
 وأما ،فسق فهو فسقًا كان وإن ،كفر فهو كفرًا كان إن مبقتضاه عليه حيكم

 بشيء يتفوه وال املسلمني وخيالط هب يصرح وال بذلك مسرًا منهم كان من
 ،فقط والدعوة والتوجيه بالنصح إال بشيء له يتعرض ال فإنه ذلك من

 مبا يصرح ومل اإلسالم يظهر ألنه ظاهرًا املسلمني معاملة يعامل ولكن
 يف واألحكام ،هلا تبع والبواطن الظواهر على الدنيا يف فاألحكام ،يناقضه
 .وإياك يتوالنا واهلل ،هلا تبع والظواهر البواطن عل اآلخرة
 من خوفًا قاهلا إمنا اهلل رسول يا) :قال أنه السابق أسامة حديث يف :ومنها

 أم أقاهلا تعلم حتى قلبه عن شققت أفال) :× اهلل رسول له فقال ،السالح
 وال الكالم ظاهر على الوقوف جيب أنه وهي بديعة فائدة فيه وهذا ،(1) (ال

 ال اليت الغيبية األمور من الباطن أمر ألن ،املتكلم نهيبط مبا تفسريه جيوز
 فإن ،بكالمهم الناس مقاصد تفسري من فاحذروا ،وعال جل اهلل إال يعلمها
 قد وكأنه ،الناس مقاصد تفسري الشاغل وشغله األول همه الناس بعض
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 بكالمه ويريد ،كذا يقصد فالنًا :قوله إال منه عتسم فال ،عليهم رقيبًا جعل
 ال ما الناس أقوال حيمل ويبدأ ،وكذا كذا إىل الكالم بهذا ويرمي ،وكذا كذا

 له خيطر مل أنه صاحبه من جزمًا به نقطع ما الكالم حيمل وأحيانًا بل ،حتتمل
 الثاقب الفهم صاحب ولكن ،البتة يرده مل وأنه ،خيال يف يدر ومل ،بال على
 سرائر عن ومكاشفات كرامات وله اخللق بواطن على اطالع له هذا

 والواجب ،ومحاقة جهل وغالبها بل ،وخسارة خيبة وهذه ،املتكلمني
 إىل نتعداه وال قتضاهمب املتكلم مع والتعامل اللفظ ظاهرة على الوقوف
 على وقف هو الذي الغيب علم من فإنها ،والغيات السرائر على الكالم

 ،هذا زمننا يف املسألة هذه يف الراقع على اخلرق اتسع وقد ،وجل عز اهلل
 ،كثرية جبماعات وأحلقونا صنفونا حتى كثريًا الطائفة هذه أذى بلغنها وقد
 واملنهج ،املستقيم الصراط إىل انرب وإياهم وهدانا ،هلم وغفر ،عنهم اهلل عفا

 ،كان مهما باملثل نعاملهم ولن ،بلسانهم عليها واغب إخواننا فإنهم ،السليم
 واهلل ،والعمل والقول عتقاداال يف وفيقوالت اهلداية هلم اهلل نسأل مناوإ

 أن وأخرب ،عليه وأنكره هذا تفسريه أسامة من يقبل مل × فالنيب، املستعان
 من القلوب يف مبا اإلخبار وأن ،الرجل هذا قلب يف مبا إخبار هذا تفسريه
 عليه جيب كان وأنه ،وعال جل الغيوب عالم إال اليعلمه الذي الغيب
 يف منه صدر قول هذا ألن ،قال اليت كلمته قال أن بعد قتله عن الكف
 لنا شأن وال ،هلا تبع والبواطن ،الظواهر على مبناها الدنيا وأحكام ،الدنيا

 على اآلخرة أحكام ألن ذلك القيامة يوم عليه سيحاسب ألنه قلبه يف مبا
  .أعلم واهلل ،واضح وهذا ،هلا تبع والظواهر البواطن
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 األدلة ذلك على دلت وقد ،واملال الدم عصمة ماملسل يف األصل أن :ومنها
 وإهدارها العصمة بهذه اإلخالل جيوز فال ،والسنة الكتاب من الكثرية
 الكاسدة العاطلة بالتفسريات وال ،املسلم لكالم الباردة التأويالت مبجرد

 بها يتفوه اليت التأويالت هذه ألن وذلك ،بصرية وال علٍم على تنب مل اليت
 له علم ماال على بناها أنه أي ،الباطن يف النظر على بناها إمنا الرجل هذا

 ناقضًا يكون أن يصلح ال وهذا ،عليه االطالع يف له مدخل وال ،به
 احلكم ذلك حتت ويدخل ،الصرحية الصحيحة باألدلة املتقررة للعصمة
 فيها كلمات منهم صدرت أقوام على بالبدعة أو ،بالفسق أو ،بالتكفري

 ،منه صدرت ملن الرجوع غري من لوازم هلا بكلمات أو ،دةع احتماالت
 هلا وخيمة وطامة ،خطرية بلية وهذه ،قصده وحقيقة ،مراده من والتأكد
 هذه وما ،واجملتمعات ،والدين ،واألفراد ،البالد على السيئة آثارها

 نوايا يف الدخول نتائج من نتيجة إال الزمن هذا نعايشها اليت التفجريات
 وجيعلون ،الظنة مبجرد ويقتلون ،الظنة مبجرد فيكفرون ،قاصدهموم الناس
 أدنى يدخلها ال واليت ،بها املقطوع املسلمات من عندهم الظنية األمور

 رد أو ،ناقشهم من كل بأن اجلازم االعتقاد ويعتقدون ،ريب أو شك
 وآكل وعميل منافق أنه إليه ذهبوا فيما خطأهم أو ،ناصحهم أو ،عليهم

 اليت االتهامات من ذلك غري إىل للمناصب ومتطلع ،لسلطانا ألموال
 شديد حمرم أمر وهذا ،املقاصد وتفسري النوايا يف الدخول على مبناها

 األحكام ألن ،بظواهرهم الناس وأخذ ،عنه اللسان كف وجيب ،التحريم
 تعاىل اهلل فإن اآلخرة يف وأما ،البواطن ال الظواهر على مبناها الدنيا يف

 .وأعلم أعلى واهلل ،خيفيه كان وما ،يبطنه وما سريرته على كاًل سيحاسب
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 ختطئة وأظهر تاب فإن يستتاب فإنه الردة يوجب أمر يف وقع من أن :ومنها
 جيب فإنه النصوح التوبة خمايل منه وظهرت األول فعله أو قوله من نفسه

 أنه مع منه يظهر مبا أخذه هو الواجب ألن ،الظاهر بهذا اكتفاًء عنه الكف
 من الفكاك يريد وإمنا ،التوبة حقيقة يريد وال كذابًا يكون قد الباطن يف

 أحكام ألن بظاهره األخذ علينا الواجب وإمنا بنيته لنا شأن ال لكن ،القتل
 سيحاسبه اهلل فإن اآلخرة يف وأما ،البواطن ال الظواهر على مبناها الدنيا
 فالصحيح عليه وبناًء ،بواطنال على اآلخرة أحكام ألن يبطنه كان ما على
 والصحيح ،النصوح التوبة خمايل منه وبانت أظهرها إذا الساحر توبة قبول

 خمايل منه وظهرت تاب من عن السلطان إىل ارتفاعه قبل احلد سقوط
 واهلل ظاهرًا توبته قبلت تاب إذا عمدًا القاتل أن والصحيح ،النصوح التوبة
 نتعامل وإمنا ،قلوبهم يف يسرونه مبا نحن لنا شأن وال هؤالء سرائر يتوىل
 ،هلا تبع والسرائر ،الظواهر على الدنيا أحكام ألن ،منهم لنا يظهر مبا معهم

 ،وأعلم أعلى ربنا واهلل ،هلا تبع والظواهر ،السرائر على اآلخرة وأحكام
 من يفكي ولكن ،املقام بنا لطال العظيمة القاعدة هذه فروع تتبعنا ولو

 .وأعلم أعلى ربنا واهلل ،فقس ذلك وعلى ،بالعنق حاطأ ما القالدة
 القاعدة التاسعة بعد املائة

 األصل يف الشفاعات التوقيف على األدلة()

، ونعين بهذه الشفاعات أي املراد بالشفاعة طلب اخلري للغري أقول:
قرر فيها أنها مبنية ، واملتكون يوم القيامة بأمر اهلل تعاىلالشفاعات اليت ست

، ، فال حيل ألحد أن يثبت منها إال ما قام الدليل على إثباتهلتوقيفعلى ا
، فال أن أمور الغيب مبنية على التوقيف، واملتقرر ألن األمر من الغيب
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وال للرغبات يف هذا الباب، فما أثبته الدليل  ،وال لألهواء ،مدخل للعقول
مل يأت الدليل  من هذه الشفاعات أثبتناه، وما نفاه الدليل منها نفيناه، وما

بإثباته وال بنفيه فال حق ألحد أن يثبته، فمبنى اإلثبات يف هذا الباب 
دلة الشرعية الصحيحة الصرحية، وأنا أضرب لك مثاال موقوف على األ

 على الشفاعات املنفية باألدلة فأقول:
الشفاعة يف الكفار يوم القيامة، فإن اهلل تعاىل ال يقبل يوم  :املثال األول

ا فإنه ال يدخل يف ، فمن مات كافرال يأذن بهامة الشفاعة يف الكافر والقيا
فهذا نكرة  ،(1)چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ: ، كما قال تعاىلحد من يشفع له
، فال يؤذن يوم قرر أن النكرة يف سياق النفي تعم، واملتيف سياق النفي

ڤ  ڤ  ڤ    چ: ، ومثلها قوله تعاىلقيامة يف الشفاعة ألحد من الكفارال

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  چ: وقال تعاىل ،(2)چڦ  ڦ   ڦ ڤ 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ    ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ            

 .(3)چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چچ
 فإن قلت: أومل يثبت الدليل بالشفاعة يف أبي طالب؟

ى الشفاعات م علولكن سيأتي الكالم عليها يف سياق الكال بلى، فأقول: 
، فنحن فاعات املنفية الشفاعة يف الكفار، واملهم أن من الشبأمر اهلل تعاىل

 .، ألن األمر موقوف على الدليل، واهلل أعلمننفيها كما نفاها الدليل

                                                 

 .48املدثر:  (1)
 .18غافر:  (2)
 .35األعراف:  (3)
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، فإن املشركني يف معبوداتهم من دون اهلل تعاىل ما يظنه الكفار :املثال الثاني
، وإمنا و ترزق أو حتيي أو متيت، الها ختلق أمل يعبدوا هذه األشياء ألن
: ، كما قال تعاىلأنها تقربهم إىل اهلل تعاىل زلفىعبدوها ألنهم يعتقدون 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ

ک  ک  گ  گ   گ     گ  چ: وكما قال تعاىل، (1)چھ   ے  ے

 قربهم إىل اهلل، ويرجونها أن تفهم يعبدونها يرجون منها الشفاعة ،(2)چڳ
ذه الشفاعة منفية بالدليل القاطع، فنحن نعتقد ، وهتعاىل منزلة وزلفى
شفع هلم أنه كذب ن ما يظنه املشركون يف آهلتهم آنها تاالعتقاد اجلازم بأ

 تنفع، وال متلك من قطمري، ، فإنها آهلة ال تضر والوكفر وشرك وضالل
ال تستطيع وال تسمع وال تبصر، وأنها ال تدفع عن نفسها السوء، وأنها 

 يظنها اليت (الشفاعة) فهذه) :، قال ابن تيمية رمحه اهلل تعاىلنصر عابدها
 .(3) (القرآن نفاها كما القيامة يوم منتفية هي ،املشركون

ېئ  ېئ    ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئچ: وقال اهلل تبارك وتعاىل 

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    پٻ  ٻ  پ  پ  پ ٱ  ٻ   ٻ يب   

 :وقال أبو العباس رمحه اهلل تعاىل ،(4)چٹ  ٹ  ٹ  ٹٿ  ٿ  ٿٿ

                                                 

 .18يونس:  (1)
 .3الزمر:  (2)
 .(7/77) :جمموع الفتاوى (3)
 .23-22سبأ:  (4)
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 الّله، إال إله ال أن شهادة وهي باحلق، الشهادة هي الشفاعة به تنال فالذي)
 واىل فمن، الصاحلني وال ،األنبياء وال املالئكة، ال الّله؛ غري يبتول تنال ال

 به، وحلف له، ونذر موضعه، أو قربه، إىل وحج ودعاه، ؤالءه من أحدًا
 أبعد من وكان شيئًا، الّله من عنه ذلك يغن مل له، ليشفع القرابني له وقرب
 الّله، توحيد ألهل تكون إمنا الشفاعة فإن ،غريه وشفاعة شفاعته عن الناس

 ذافه ،مشرك فهو اهلل دون من أحدا توىل ومن له، والدين القلب وإخالص
 الشفاعة، عليهم حيرم الشفاعة املشركون به يقصد الذي والعبادة القول

 كانت هلم، ليشفعوا والصاحلني، واألولياء واألنبياء املالئكة عبدوا فالذين
 حرموا به شفاعتهم، طلبوا به الذي بربهم، وإشراكهم ،إياهم عبادتهم

 به ينزل مل ما باهلل أشركوا ألنهم ،قصدهم بنقيض وعوقبوا شفاعتهم،
 املالئكة من شفعاء اهلل دون من يتخذون كانوا فاملشركون .(1)(سلطانا

 هؤالء: ويقولون بها فيستشفعون متاثيلهم ويصورون والصاحلني، واألنبياء
 كما لنا، ليشفعوا وعبادتهم بدعائهم اهلل إىل نتوسل فنحن اهلل، خواص
 فيشفعون غريهم، من كامللو إىل أقرب لكونهم خبواصِّهم امللوك إىل ُيتَوسل

 خيتاره ال فيما امللك عند أحدهم يشفع وقد امللوك، إذن بغري امللوك عند
: تعاىل فقال الشفاعة هذه اهلل فأنكر ،ورهبة رغبة شفاعته إجابة إىل فيحتاج

حب  خب  مب  ىب  يب  جت  چ :وقال، (2)چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅچ

 عن لوقا ،(3)چحت   خت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح
                                                 

 .(14/412) :جمموع الفتاوى (1)
 .255البقرة:  (2)
 .26النجم:  (3)
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ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹٹ  ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿچ: املالئكة

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  

وئ  ۇئ  چ: وقال ،(1)چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ی    ېئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   يب   

ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ڻ  چ: تعاىل وقال، (2)چپ

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۓھ  ھ  ھ   ے  ے

ۋ  ۅ  ۅ  چ: تعاىل وقال ،(3)چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ٴۇۈ  ۈ

 ،(4)چى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ېۉ  ۉ  ې    ې  ې
ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ   چ  چ :تعاىل وقال

ۉ  چ: تعاىل وقال ،(5)چڈڈ     ڎڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڇچ  چ

 وقال ،(6)چۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى      ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ
   یۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یچ: تعاىل

مب  ىب  يب  جت  حت     خبی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب

                                                 

 .28-26األنبياء:  (1)
 .23-22سبأ:  (2)
 .18يونس:  (3)
 .51األنعام:  (4)
 .4السجدة:  (5)
 .86الزخرف:  (6)
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ژ  ڑ        ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ: تعاىل وقال ،(1)چخت  مت             ىت

ڳ  ڱ    ڳگ  گ  ڳ  ڳڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ   

ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ    ڱڱ   ڱ

 وقال ،(2)چھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ھہ  ہ  ھ  ھ
ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے    ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    چ: تعاىل

 املشركون أثبتها اليت الشفاعة فهذه ،(3)چۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ
 استشفاعنا: وقالوا متاثيلهم صوروا حتى والصاحلني واألنبياء للمالئكة
 بهم نستشفع حنن: وقالوا قبورهم قصدوا وكذلك بهم، استشفاع بتماثيلهم

 وهذه كذلك، فعبدوهم متاثيلهم وصوروا اهلل، إىل لنا ليشفعوا مماتهم بعد
 اهلل قال ،بها وكفرهم عليها املشركني وذم ،ورسوله اهلل أبطلها الشفاعة

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   چ  :نوح قوم عن تعاىل

 چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ
 صاحلون قوم هؤالء: وغريه عباس ابن قال ،(4)

 متاثيلهم صوروا ثم قبورهم على عكفوا ماتوا فلما نوح، قوم يف كانوا
 قد هؤالء من واملشركون) :رمحه اهلل تعاىلأبو العباس وقال  .(5)فعبدوهم

 فإذا يشفعوا، أن واألنبياء املالئكة من نطلب يأ بهم نستشفع إنا: يقولون

                                                 

 .94األنعام:  (1)
 .45-42مر: الز (2)
 .109-108طه:  (3)
 .24-23نوح:  (4)
 .179: ـالفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان ص (5)
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 إما والتماثيل - متثاله صورنا فإذا لنا، يشفع أن منه طلبنا أحد قرب أتينا
: قالوا - كنائسهم يف النصارى يصورها كما مصورة متاثيل وإما ،جمسدة

 هذه خناطب وحنن ،وسريهم أصحابها تذكر التماثيل بهذه فمقصودنا
 يا: أحدهم فيقول ،اهلل إىل لنا ليشفعوا أصحابها خطاب ومقصودنا التماثيل
 ،مريم احلنونة تييدس يا أو ،بطرس أو ،جرجس سيدي يا أو ،فالنًا سيدي

 إىل لي اشفع ذلك، غري أو ،عمران ابن موسى أو ،اخلليل سيدي يا أو
 كما غائب، وهو احلي خياطبون أو ،قربه عند امليت خياطبون وقد ،ربك

 يا: فيها أحدهم يقول قصائد وينشدون ،حياًّ حاضرًا نكا لو خياطبونه
 أن لنا اهلل سل اهلل، إىل لي اشفع جوارك، يف أنا حسبك، يف أنا فالنا سيدي
 كذا إليك أشكو الشدة، هذه عنا يكشف أن اهلل سل عدونا، على ينصرنا

 يغفر أن اهلل سل: أحدهم يقول أو ،الكربة هذه يكشف أن اهلل فسل ،وكذا
ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  چ: تعاىل قوله يتأول من نهموم، لي

 ،(1)چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆ 
 طلبوا الذين مبنزلة كنا موته بعد االستغفار منه طلبنا إذا: ويقولون

 هلم والتابعني الصحابة إمجاع بذلك وخيالفون الصحابة، من االستغفار
 أن موته بعد النيب من يطلب مل منهم أحدًا فإن املسلمني، وسائر بإحسان

 كتبهم، يف املسلمني أئمة من أحد ذلك ذكر وال ،شيئًا سأله وال له يشفع
 على مكذوبة حكاية وحكوا الفقهاء متأخري من ذكره من ذلك ذكر وإمنا

 اهلل شاء إن عليها الكالم وبسط ذكرها سيأتي عنه اهلل رضي مالك

                                                 

 .64النساء:  (1)
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إن ثبت الدليل بشيء من  أما، وفهذان مثاالن يف الشفاعة املنفية .(1)(تعاىل
، الشفاعات، فإن الواجب علينا أن نقبلها، وأن نؤمن بها، وأن نسلم بها

، وقد سرب ال حنرف الكلم عن مواضعه الصحيحةو ،وال مناحل ،وال جنادل
أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل وأجزل هلم األجر واملثوبة ما ثبت من 

 ا كما يلي:الشفاعات اليت ستكون يوم القيامة فوجدوه
، ×، وهي املقام احملمود الذي أوتيه نبينا الشفاعة العظمى :الشفاعة األوىل

چ  ڇ  چ: وهي التفسري الصحيح إن شاء اهلل تعاىل لقول اهلل تعاىل

اما أي تقوم مق، (2)چڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ
هي ، ويف أهل املوقف لفصل القضاء بينهم، وهو الشفاعة حيمدك فيه الناس

، وقد وردت يف السنة الصحيحة، كما ×من مجلة الشفاعات اخلاص به 
ِإَذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة ) :َقاَلروى أصحاب الصحيح عن أنس رضي اهلل عنه 

 ،وَن َلُه اْشَفْع ِلُذرِّيَِّتَكَماَج النَّاُس َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض َفَيْأُتوَن آَدَم َفَيُقوُل
َفِإنَُّه َخِليُل  ،-َعَلْيِه السَّاَلُم  -َوَلِكْن َعَلْيُكْم ِبِإْبَراِهيَم  ،َلَها َلْسُت :َفَيُقوُل

َعَلْيِه  -َوَلِكْن َعَلْيُكْم ِبُموَسى  ،َلْسُت َلَها :َفَيْأُتوَن ِإْبَراِهيَم َفَيُقوُل، اللَِّه
َوَلِكْن َعَلْيُكْم  ،ْسُت َلَهاَل :َفُيْؤَتى ُموَسى َفَيُقوُل ،َفِإنَُّه َكِليُم اللَِّه ،-السَّاَلُم 
 :َفُيْؤَتى ِعيَسى َفَيُقوُل ،ُه ُروُح اللَِّه َوَكِلَمُتُهَفِإنَّ ،-َعَلْيِه السَّاَلُم  -ِبِعيَسى 

َفَأْنَطِلُق  ،َأَنا َلَها :َفُأوَتى َفَأُقوُل ×،َوَلِكْن َعَلْيُكْم ِبُمَحمٍَّد  ،َلْسُت َلَها
َفَأُقوُم َبْيَن َيَدْيِه َفَأْحَمُدُه ِبَمَحاِمَد اَل َأْقِدُر َعَلْيِه  ليُيْؤَذُن َفَأْسَتْأِذُن َعَلى َربِّى َف

 َوُقْل ،َيا ُمَحمَُّد اْرَفْع َرْأَسَك :ليُثمَّ َأِخرُّ َلُه َساِجًدا َفُيَقاُل  ،اآلَن ُيْلِهُمِنيِه اللَُّه
                                                 

 .(1/158) :جمموع الفتاوى (1)
 .79اإلسراء:  (2)



 

 231 

 :َفُيَقاُل ،أميت أميتَربِّ  :ُلَفَأُقو ،َواْشَفْع ُتَشفَّْع ،َوَسْل ُتْعَطْه ،ُيْسَمْع َلَك
ِإمَياٍن َفَأْخِرْجُه  َقْلِبِه ِمْثَقاُل َحبٍَّة ِمْن ُبرٍَّة َأْو َشِعرَيٍة ِمْن يفاْنَطِلْق َفَمْن َكاَن 

ُثمَّ َأِخرُّ َلُه  ،َفَأْنَطِلُق َفَأْفَعُل ُثمَّ َأْرِجُع ِإَلى َربِّى َفَأْحَمُدُه ِبِتْلَك اْلَمَحاِمِد ،ِمْنَها
 ،َوَسْل ُتْعَطْه ،َوُقْل ُيْسَمْع َلَك ،َيا ُمَحمَُّد اْرَفْع َرْأَسَك :ليَفُيَقاُل  ،َساِجًدا

َقْلِبِه ِمْثَقاُل  يفاْنَطِلْق َفَمْن َكاَن  :ليَفُيَقاُل  ،أميت أميت :َفَأُقوُل ،َواْشَفْع ُتَشفَّْع
َأْنَطِلُق َفَأْفَعُل ُثمَّ َأُعوُد ِإَلى َربِّى َف، ِإمَياٍن َفَأْخِرْجُه ِمْنَها َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن

َيا ُمَحمَُّد اْرَفْع  :ليُثمَّ َأِخرُّ َلُه َساِجًدا َفُيَقاُل  ،َفَأْحَمُدُه ِبِتْلَك اْلَمَحاِمِد
 أميتَيا َربِّ  :َفَأُقوُل ،َواْشَفْع ُتَشفَّْع ،َوَسْل ُتْعَطْه ،َوُقْل ُيْسَمْع َلَك ،َرْأَسَك

َقْلِبِه َأْدَنى َأْدَنى َأْدَنى ِمْن ِمْثَقاِل َحبٍَّة ِمْن  يفاْنَطِلْق َفَمْن َكاَن  :ليَقاُل َفُي ،أميت
َعْن َأِبى ُهَرْيَرَة َقاَل و .(1) (نَّاِر َفَأْنَطِلُق َفَأْفَعُل َخْرَدٍل ِمْن ِإمَياٍن َفَأْخِرْجُه ِمَن ال

ِإَلْيِه الذَِّراُع َوَكاَنْت ُتْعِجُبُه َفَنَهَس ِمْنَها  َيْوًما ِبَلْحٍم َفُرِفَع ×ُأِتَى َرُسوُل اللَِّه 
َيْجَمُع اللَُّه  ؟َأَنا َسيُِّد النَّاِس َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَهْل َتْدُروَن ِبَم َذاَك) :َنْهَسًة َفَقاَل

َيْنُفُذُهُم َو الداعيَصِعيٍد َواِحٍد َفُيْسِمُعُهُم  يفَيْوَم اْلِقَياَمِة اأَلوَِّلنَي َواآلِخِريَن 
َوَما اَل  ،َوَتْدُنو الشَّْمُس َفَيْبُلُغ النَّاَس ِمَن اْلَغمِّ َواْلَكْرِب َما اَل ُيِطيُقوَن ،اْلَبَصُر

َأاَل َتَرْوَن َما  ،َأاَل َتَرْوَن َما َأْنُتْم ِفيِه :َفَيُقوُل َبْعُض النَّاِس ِلَبْعٍض ،َيْحَتِمُلوَن
َفَيُقوُل َبْعُض النَّاِس  ،وَن َمْن َيْشَفُع َلُكْم ِإَلى َربُِّكْمَأاَل َتْنُظُر ،َقْد َبَلَغُكْم

َيا آَدُم َأْنَت َأُبو اْلَبَشِر َخَلَقَك اللَُّه  :َفَيْأُتوَن آَدَم َفَيُقوُلوَن ،اْئُتوا آَدَم :ِلَبْعٍض
ْشَفْع َلَنا ِإَلى َوَأَمَر اْلَماَلِئَكَة َفَسَجُدوا َلَك ا ،َوَنَفَخ ِفيَك ِمْن ُروِحِه ،ِبَيِدِه
َفَيُقوُل آَدُم ِإنَّ  ،َأاَل َتَرى ِإَلى َما َقْد َبَلَغَنا ،َأاَل َتَرى ِإَلى َما َنْحُن ِفيِه ،َربَِّك

َوِإنَُّه  ،َوَلْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْثَلُه ،َربِّى َغِضَب اْلَيْوَم َغَضًبا َلْم َيْغَضْب َقْبَلُه ِمْثَلُه
                                                 

 .(193، كتاب اإلميان، باب أدن أهل اجلنة منزلة فيها، رقم: )مسلمأخرجه  (1)
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 اْذَهُبوا ِإَلى غريياْذَهُبوا ِإَلى  ،نفسي نفسيَفَعَصْيُتُه  َعِن الشََّجَرِة نهاني
َوَسمَّاَك  ،َيا ُنوُح َأْنَت َأوَُّل الرُُّسِل ِإَلى اأَلْرِض :َفَيْأُتوَن ُنوًحا َفَيُقوُلوَن ،ُنوٍح

َرى َما َقْد َأاَل َت ،َأاَل َتَرى َما َنْحُن ِفيِه ،اللَُّه َعْبًدا َشُكوًرا اْشَفْع َلَنا ِإَلى َربَِّك
ِإنَّ َربِّى َقْد َغِضَب اْلَيْوَم َغَضًبا َلْم َيْغَضْب َقْبَلُه ِمْثَلُه َوَلْن  :َفَيُقوُل َلُهْم ؟َبَلَغَنا

 نفسي قوميَدْعَوٌة َدَعْوُت ِبَها َعَلى  ليَقْد َكاَنْت َوِإنَُّه  ،َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْثَلُه
اللَِّه  نيبَيْأُتوَن ِإْبَراِهيَم َفَيُقوُلوَن َأْنَت َف×، اْذَهُبوا ِإَلى ِإْبَراِهيَم  نفسي

َأاَل  ؟َوَخِليُلُه ِمْن َأْهِل اأَلْرِض اْشَفْع َلَنا ِإَلى َربَِّك َأاَل َتَرى ِإَلى َما َنْحُن ِفيِه
َغَضًبا  ِإنَّ َربِّى َقْد َغِضَب اْلَيْوَم :َفَيُقوُل َلُهْم ِإْبَراِهيُم ؟َتَرى ِإَلى َما َقْد َبَلَغَنا

 نفسي نفسي -َوَذَكَر َكَذَباِتِه - ،اَل َيْغَضُب َبْعَدُه ِمْثَلُهَلْم َيْغَضْب َقْبَلُه ِمْثَلُه َو
َيا ُموَسى  :َفَيُقوُلوَن ×َفَيْأُتوَن ُموَسى  ،اْذَهُبوا ِإَلى ُموَسى غريياْذَهُبوا ِإَلى 

َوِبَتْكِليِمِه َعَلى النَّاِس اْشَفْع َلَنا ِإَلى َأْنَت َرُسوُل اللَِّه َفضََّلَك اللَُّه ِبِرَسااَلِتِه 
 ×:َفَيُقوُل َلُهْم ُموَسى  ؟َربَِّك َأاَل َتَرى ِإَلى َما َنْحُن ِفيِه َأاَل َتَرى َما َقْد َبَلَغَنا

 ،َلُهِإنَّ َربِّى َقْد َغِضَب اْلَيْوَم َغَضًبا َلْم َيْغَضْب َقْبَلُه ِمْثَلُه َوَلْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْث
َفَيْأُتوَن  ×،اْذَهُبوا ِإَلى ِعيَسى  نفسي نفسيَقَتْلُت َنْفًسا َلْم ُأوَمْر ِبَقْتِلَها  وإني

اْلَمْهِد َوَكِلَمٌة  يفِعيَسى َفَيُقوُلوَن َيا ِعيَسى َأْنَت َرُسوُل اللَِّه َوَكلَّْمَت النَّاَس 
 ؟ْع َلَنا ِإَلى َربَِّك َأاَل َتَرى َما َنْحُن ِفيِهِمْنُه َأْلَقاَها ِإَلى َمْرَيَم َوُروٌح ِمْنُه َفاْشَف

ِإنَّ َربِّى َقْد َغِضَب اْلَيْوَم َغَضًبا  :×َفَيُقوُل َلُهْم ِعيَسى  ؟َأاَل َتَرى َما َقْد َبَلَغَنا
 سينف -َوَلْم َيْذُكْر َلُه َذْنًبا  -َلْم َيْغَضْب َقْبَلُه ِمْثَلُه َوَلْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْثَلُه 

َيا ُمَحمَُّد  :َفَيُقوُلوَن فيأتوني ×اْذَهُبوا ِإَلى ُمَحمٍَّد  غريياْذَهُبوا ِإَلى  نفسي
َوَغَفَر اللَُّه َلَك َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبَك َوَما َتَأخََّر  ،َأْنَت َرُسوُل اللَِّه َوَخاَتُم اأَلْنِبَياِء

َفَأْنَطِلُق َفآِتى  ؟َأاَل َتَرى َما َقْد َبَلَغَنا ؟ِفيِه اْشَفْع َلَنا ِإَلى َربَِّك َأاَل َتَرى َما َنْحُن
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 ِمْن َمَحاِمِدِه ويلهمينُثمَّ َيْفَتُح اللَُّه َعَلىَّ  ،َتْحَت اْلَعْرِش َفَأَقُع َساِجًدا ِلَربِّى
اْرَفْع  َيا ُمَحمَُّد :ُثمَّ ُيَقاُل ،قبليَُحْسِن الثََّناِء َعَلْيِه َشْيًئا َلْم َيْفَتْحُه أَلَحٍد و

 ،أميت أميتَيا َربِّ  :َفَأُقوُل رأسيَفَأْرَفُع  ،َسْل ُتْعَطْه اْشَفْع ُتَشفَّْعَرْأَسَك 
َيا ُمَحمَُّد َأْدِخِل اْلَجنََّة ِمْن ُأمَِّتَك َمْن اَل ِحَساَب َعَلْيِه ِمَن اْلَباِب  :َفُيَقاُل

 ،لنَّاِس ِفيَما ِسَوى َذِلَك ِمَن اأَلْبَواِبَوُهْم ُشَرَكاُء ا ،اأَلْيَمِن ِمْن َأْبَواِب اْلَجنَِّة
َلَكَما  َنْفُس ُمَحمٍَّد ِبَيِدِه ِإنَّ َما َبْيَن اْلِمْصَراَعْيِن ِمْن َمَصاِريِع اْلَجنَِّة والذي

وقد أمجع أهل السنة على  .(1) (وبصريَأْو َكَما َبْيَن َمكََّة  ،َبْيَن َمكََّة َوَهَجر
اهلل تعاىل أن يعيننا وإخواننا من أهل السنة  إثبات هذه الشفاعة، ونسأل

وال قوة إال باهلل العلي  ، وال حولعلى ختطي تلك العرصة بسالم وأمان
 .العظيم

: الشفاعة يف أهل اجلنة ليدخلوا اجلنة، وذلك أن أهل اجلنة الشفاعة الثانية
إن جاءوها وجدوا أبوابها مغلقة، فيكون أول من يطرق الباب ويستفتح 

، ×، وهذه الشفاعة من مجلة الشفاعات اخلاصة به ×اجلنة نبينا ألهل 
ريرة وقد ثبتت بالسنة بالصحيحة، ففي صحيح مسلم من حديث أبي ه

َيْجَمُع اللَُّه َتَباَرَك ) ×:َقاَل َرُسوُل اللَِّه ) وحذيفة رضي اهلل عنهما قاال:
 :َف َلُهُم اْلَجنَُّة َفَيْأُتوَن آَدَم َفَيُقوُلوَنَوَتَعاَلى النَّاَس َفَيُقوُم اْلُمْؤِمُنوَن َحتَّى ُتْزَل

َوَهْل َأْخَرَجُكْم ِمَن اْلَجنَِّة ِإالَّ َخِطيَئُة َأِبيُكْم  :َفَيُقوُل ،ا اْسَتْفِتْح َلَنا اْلَجنََّةَيا َأَباَن
 –اَل َق - ِإْبَراِهيَم َخِليِل اللَِّه ابيناْذَهُبوا ِإَلى  ،َلْسُت ِبَصاِحِب َذِلَك ،آَدَم

ِإنََّما ُكْنُت َخِلياًل ِمْن َوَراَء َوَراَء  ،َلْسُت ِبَصاِحِب َذِلَك :َفَيُقوُل ِإْبَراِهيُم
 :َفَيُقوُل ،×َفَيْأُتوَن ُموَسى  ،َكلََّمُه اللَُّه َتْكِليًما الذي× اْعِمُدوا ِإَلى ُموَسى 

                                                 

 .(194ميان، باب أدنى أهل اجلنة منزلة فيها، رقم: )، كتاب اإلمسلمأخرجه  (1)
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 َفَيُقوُل ِعيَسى ،ِه َوُروِحِهيَسى َكِلَمِة اللَّاْذَهُبوا ِإَلى ِع ،َلْسُت ِبَصاِحِب َذِلَك
َوُتْرَسُل  ،َفَيُقوُم َفُيْؤَذُن َلُه ×،َفَيْأُتوَن ُمَحمًَّدا  ،َلْسُت ِبَصاِحِب َذِلَك ×:

َفَيُمرُّ َأوَُّلُكْم  ،الصَِّراِط َيِميًنا َوِشَمااًل ياأَلَماَنُة َوالرَِّحُم َفَتُقوَماِن َجَنَبَت
َأَلْم َتَرْوا ) :َكَمرِّ اْلَبْرِق َقاَل شيء أي وأميَأْنَت  بأبيُقْلُت  :َقاَل. (َكاْلَبْرِق

ُثمَّ َكَمرِّ الطَّْيِر  ،ُثمَّ َكَمرِّ الرِّيِح ،َطْرَفِة َعْيٍن يفِإَلى اْلَبْرِق َكْيَف َيُمرُّ َوَيْرِجُع 
َربِّ  :ِط َيُقوُلَوَنِبيُُّكْم َقاِئٌم َعَلى الصَِّرا ،َوَشدِّ الرَِّجاِل َتْجِرى ِبِهْم َأْعَماُلُهْم

الرَُّجُل َفاَل َيْسَتِطيُع السَّْيَر  جييءَحتَّى َتْعِجَز َأْعَماُل اْلِعَباِد َحتَّى  ،َسلِّْم َسلِّْم
الصَِّراِط َكاَلِليُب ُمَعلََّقٌة َمْأُموَرٌة ِبَأْخِذ َمْن  حافيتَويف  -َقاَل  -ِإالَّ َزْحًفا 

َنْفُس َأِبى ُهَرْيَرَة ِبَيِدِه  والذي. (النَّاِر يفُدوٌس َوَمْك ،ُأِمَرْت ِبِه َفَمْخُدوٌش َناٍج
َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل َقاَل وله عن  .(1) َجَهنََّم َلَسْبُعوَن َخِريًفا ِإنَّ َقْعَر

 ،(اَوَأَنا َأْكَثُر اأَلْنِبَياِء َتَبًع ،اْلَجنَِّة يفَأَنا َأوَُّل النَّاِس َيْشَفُع ) ×:َرُسوُل اللَِّه 
وعن أنس أيضا قال: قال  .(2)(َأَنا َأوَُّل َمْن َيْقَرُع َباَب اْلَجنَِّةَو): ويف رواية

 ،ِمَن اأَلْنِبَياِء َما ُصدِّْقُت نيباْلَجنَِّة َلْم ُيَصدَّْق  يفَأَنا َأوَُّل َشِفيٍع ) ×:رسول 
وله عنه رضي   .(3) (ِإالَّ َرُجٌل َواِحٌدَوِإنَّ ِمَن اأَلْنِبَياِء َنِبيًّا َما ُيَصدُِّقُه ِمْن ُأمَِّتِه 

آِتى َباَب اْلَجنَِّة َيْوَم اْلِقَياَمِة ) ×:-َقاَل َرُسوُل اللَِّه ) :َقاَلاهلل تعاىل عنه 
ِبَك ُأِمْرُت اَل  :َفَيُقوُل ،ُمَحمٌَّد :َفَأُقوُل ؟َمْن َأْنَت :َفَيُقوُل اْلَخاِزُن ،َفَأْسَتْفِتُح

                                                 

 .(195، كتاب اإلميان، باب أدنى أهل اجلنة منزلة فيها، رقم: )مسلمأخرجه  (1)
أنا أول الناس يشفع يف اجلنة وأنا ): ×يف قول النيب ، كتاب اإلميان، باب مسلمأخرجه  (2)

 .(196(، رقم: )أكثر األنبياء تبعا
 .(196تاب اإلميان، باب أدنى أهل اجلنة منزلة فيها، رقم: )، كمسلمأخرجه  (3)



 

 235 

هلل تعاىل على إثبات . وقد أمجع أهل السنة رمحهم ا(1) (َلَكَأْفَتُح أَلَحٍد َقْب
 .×، وأمجعوا على أنها من مجلة خصوصياته هذه الشفاعة

لقبول أن أبا : الشفاعة يف عمه أبي طالب، واحلق احلقيق باالشفاعة الثالثة
منا هي شفاعة ختفيف فقط ، واحلق أن الشفاعة فيه إطالب مات على الكفر

 ال إخراج.
، وقد قلت قبل قليل أن قوله كيف تنفع الشفاعة فيه وهو كافر :قلت فإن 

 إمنا هي يف أهل الكفر والشرك؟ .(2)چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ: تعاىل
 ،فأقول: لقد تقرر عند العلماء رمحهم اهلل تعاىل أن اخلاص مقدم على العام

واألحاديث الواردة يف شأن  ،عام چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ: فقوله تعاىل
 ،واخلاص مقدم على العام ،عمه أبي طالب خاصةل× شفاعة النيب 

وقد آمن أهل السنة مجيعهم  ،واملتقرر أنه ال تعارض بني عام وخاص
وآمنوا  ،×وآمنوا أنها شفاعة خاصة بالنيب  ،رمحهم اهلل تعاىل بهذه الشفاعة

َعِن اْلَعبَّاِس ف ،وآمنوا بأنها شفاعة ختفيف ال إخراج ،أنها خاصة بأبي طالب
َفِإنَُّه َكاَن  بشيءِد اْلُمطَِّلِب َأنَُّه َقاَل َيا َرُسوَل اللَِّه َهْل َنَفْعَت َأَبا َطاِلٍب ْبِن َعْب

َضْحَضاٍح ِمْن َناٍر َوَلْواَل َأَنا َلَكاَن  يفَنَعْم ُهَو ) :َقاَل ؟َيُحوُطَك َوَيْغَضُب َلَك
ُقْلُت َيا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ  :ويف رواية عنه قال .(3) (الدَّْرِك اأَلْسَفِل ِمَن النَّاِر يف

 يفَنَعْم َوَجْدُتُه ) :َقاَل ؟َأَبا َطاِلٍب َكاَن َيُحوُطَك َوَيْنُصُرَك َفَهْل َنَفَعُه َذِلَك

                                                 

 .(197، كتاب اإلميان، باب أدنى أهل اجلنة منزلة فيها، رقم: )مسلمأخرجه  (1)
 .48املدثر:  (2)
، كتاب مسلم(، و6208، كتاب األدب، باب كنية املشرك، رقم: )لبخاريأخرجه ا (3)

 (.209، رقم: )التخفيف عنه بسببهألبي طالب و ×شفاعة النيب اإلميان، باب 
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َأنَّ  اخلدريَعْن َأِبى َسِعيٍد و .(1) (َغَمَراٍت ِمَن النَّاِر َفَأْخَرْجُتُه ِإَلى َضْحَضاٍح
َيْوَم  شفاعيتَلَعلَُّه َتْنَفُعُه ) :ُه َعمُُّه َأُبو َطاِلٍب َفَقاَلُذِكَر ِعْنَد ×َرُسوَل اللَِّه 

َعْن و .(2)(َضْحَضاٍح ِمْن َناٍر َيْبُلُغ َكْعَبْيِه َيْغِلى ِمْنُه ِدَماُغُه يفَفُيْجَعُل  ،اْلِقَياَمِة
َعَذاًبا َيْنَتِعُل  ِنَّ َأْدَنى َأْهِل النَّاِرإ) :َقاَل ×َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  اخلدريَأِبى َسِعيٍد 

َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ َرُسوَل و (3) (ِبَنْعَلْيِن ِمْن َناٍر َيْغِلى ِدَماُغُه ِمْن َحَراَرِة َنْعَلْيِه
َوُهَو ُمْنَتِعٌل ِبَنْعَلْيِن َيْغِلى  ،َأْهَوُن َأْهِل النَّاِر َعَذاًبا َأُبو َطاِلٍب) :َقاَل ×اللَِّه 

َسِمْعُت ) :وعن النعمان بن بشري رضي اهلل عنهما قال .(4) (ِمْنُهَما ِدَماُغُه
ِإنَّ َأْهَوَن َأْهِل النَّاِر َعَذاًبا َيْوَم اْلِقَياَمِة َلَرُجٌل ُتوَضُع ) :َيُقوُل ×َرُسوَل اللَِّه 

 .(5) (َأْخَمِص َقَدَمْيِه َجْمَرَتاِن َيْغِلى ِمْنُهَما ِدَماُغُه يف
وهي من الشفاعات  ، رفعة الدرجات يف اجلنةالشفاعة يف :الشفاعة الرابعة

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ: دليلها قوله تعاىلو ،العامة ألهل اإلميان

ويف ، (6)چگ                 گ  ڳ  ڳ               ڳ   گژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ
 اللهم أغفر ألبي سلمة) :قال ملا تويف أبو سلمة ×صحيح مسلم أن النيب 

                                                 

، ألبي طالب والتخفيف عنه بسببه ×شفاعة النيب ، كتاب اإلميان، باب مسلمأخرجه  (1)
 (.209رقم: )

، كتاب مسلم(، و3885، كتاب األدب، باب قصة أبي طالب، رقم: )البخاريأخرجه  (2)
 (.210) ، رقم:ألبي طالب والتخفيف عنه بسببه ×شفاعة النيب اإلميان، باب 

 (.211، كتاب اإلميان، باب أهون أهل النار عذابا، رقم: )مسلمأخرجه  (3)
 (.212، كتاب اإلميان، باب أهون أهل النار عذابا، رقم: )مسلمأخرجه  (4)
، كتاب مسلمو (،6562، كتاب الرقاق، باب صفة اجلنة والنار، رقم: )البخاريأخرجه  (5)

 (.213، رقم: )اإلميان، باب أهون أهل النار عذابا
 .21الطور:  (6)
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دعاء يف الدنيا له  (:وارفع درجته) :فقوله .(1) (يف املهديني وأرفع درجته
ما من مسلم ميوت، فيقوم على ) ×:كما قال  ،وهذا معنى الشفاعة

  .(2) (إال شفعهم اهلل فيه ،جنازته أربعون رجال ال يشركون باهلل شيئا
إن الشفاعة ال  :فإن قيل)  :قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهلل تعاىل

وهو مل  ،فكيف يسمى دعاء اإلنسان ألخيه شفاعة ،إال بإذنه سبحانهتكون 
إن اهلل أمر بأن يدعو اإلنسان ألخيه امليت،  :يستأذن من ربه؟ واجلواب

يظنها عباد األصنام  وأما الشفاعة املوهومة اليت ،وأمره بالدعاء إذن وزيادة
اعة إال من ألن اهلل ال يأذن ألحد بالشف ،فهي شفاعة باطلة ،من معبوديهم

  .واهلل أعلم .(3) (ارتضاه من الشفعاء واملشفوع هلم
وهي الشفاعة يف قوم ماتوا على  ،الشفاعة يف أهل الكبائر :الشفاعة اخلامسة

شيء من املعاصي والذنوب وأراد اهلل تعاىل حبكمته وعدله أن ال يغفر هلم 
ع أهل السنة وأمج ،ثم يؤذن بعد يف الشفاعة ،يف أول األمر وعذبهم يف النار
وأمجعوا على أنه ال خيلد يف النار أحد ممن  ،رمحهم اهلل تعاىل على إثباتها

وقد قرر أهل احلديث رمحهم اهلل تعاىل أن األحاديث  ،معه أصل اإلسالم
 ،يف إثبات هذا النوع من الشفاعات قد بلغت مبلغ التواتر املعنوي

ر مجع من أهل السنة وقد ذك ،فأحاديث الشفاعة يف أهل الكبائر متواترة
 :رمحهم اهلل تعاىل أن هذه الشفاعة على قسمني 

                                                 

، رقم: باب يف إغماض امليت والدعاء له إذا حضر، كتاب الكسوف، مسلم أخرجه (1)
(920.) 
 (.948، رقم: )باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه، كتاب الكسوف، مسلمأخرجه  (2)
 .(9/326) :جمموع فتاوى ورسائل العثيمني (3)
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شفاعة يف قوم من أهل الكبائر قد استحقوا دخول النار أن ال  :ـ األول
 .يدخلوها

وشفاعة يف قوم من أهل الكبائر قد دخلوا النار أن خيرجوا والثاني:  -
أهل الكبائر شفاعيت يف ×: )ويستدل على القسم األول بعموم قوله  ،منها

 .وهو حديث صحيح .(1)(من أميت
َعْن َأِبى ف ،ونذكر لك طرفا منها ،وأما القسم الثاني فقد كثرت فيه األدلة 

ُيْدِخُل اللَُّه َأْهَل اْلَجنَِّة اْلَجنََّة ُيْدِخُل ) :َقاَل ×َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  اخلدريَسِعيٍد 
 يفُثمَّ َيُقوُل اْنُظُروا َمْن َوَجْدُتْم  ،َل النَّاِر النَّاَرَوُيْدِخُل َأْه ،َمْن َيَشاُء ِبَرْحَمَتِه

ْنَها ُحَمًما َقِد َفُيْخَرُجوَن ِم ،ُجوُهَقْلِبِه ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن ِإمَياٍن َفَأْخِر
ا َتْنُبُت اْلِحبَُّة ِإَلى َأِو اْلَحَيا َفَيْنُبُتوَن ِفيِه َكَم ،َنْهِر اْلَحَياِة يفَفُيْلَقْوَن  ،اْمَتَحُشوا

وعنه رضي اهلل  .(2)(َأَلْم َتَرْوَها َكْيَف َتْخُرُج َصْفَراَء ُمْلَتِوَيًة ،َجاِنِب السَّْيِل
َأمَّا َأْهُل النَّاِر الَِّذيَن ُهْم َأْهُلَها َفِإنَُّهْم اَل ) ×:َقاَل َرُسوُل اللَِّه ) :َقاَلعنه 

َأْو َقاَل  -َوَلِكْن َناٌس َأَصاَبْتُهُم النَّاُر ِبُذُنوِبِهْم  ،َنَيُموُتوَن ِفيَها َواَل َيْحَيْو
ِبِهْم  فجيءَفَأَماَتُهْم ِإَماَتًة َحتَّى ِإَذا َكاُنوا َفْحًما ُأِذَن ِبالشََّفاَعِة  -ِبَخَطاَياُهْم 

 ،َجنَِّة َأِفيُضوا َعَلْيِهْماْلُثمَّ ِقيَل َيا َأْهَل  ،َضَباِئَر َضَباِئَر َفُبثُّوا َعَلى َأْنَهاِر اْلَجنَِّة
ويف حديث جابر يف  .(3)(َحِميِل السَّْيِل يفَفَيْنُبُتوَن َنَباَت اْلِحبَِّة َتُكوُن 

ُثمَّ َتِحلُّ الشََّفاَعُة َوَيْشَفُعوَن َحتَّى َيْخُرَج ِمَن النَّاِر ) :الصحيح مسلم مرفوعا
 َفُيْجَعُلوَن ،َقْلِبِه ِمَن اْلَخْيِر َما َيِزُن َشِعرَيًة يفَوَكاَن  ،َمْن َقاَل اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
 ه.تقدم خترجي (2)
 تقدم خترجيه. (3)
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 الشيءِبِفَناِء اْلَجنَِّة َوَيْجَعُل َأْهُل اْلَجنَِّة َيُرشُّوَن َعَلْيِهُم اْلَماَء َحتَّى َيْنُبُتوا َنَباَت 
َعَشَرُة َأْمَثاِلَها َوَيْذَهُب ُحَراُقُه ُثمَّ َيْسَأُل َحتَّى ُتْجَعَل َلُه الدُّْنَيا َو ،السَّْيِل يف

ِإنَّ اللََّه ُيْخِرُج َقْوًما ِمَن النَّاِر ) ×:َرُسوِل اللَِّه ويف الصحيح قال  .(1) (َمَعَها
َيْخُرُج ِمَن النَّاِر َمْن ) :َقاَل × النيبَأَنُس ْبُن َماِلٍك َأنَّ وعن  .(2) (ِبالشََّفاَعِة

ُثمَّ َيْخُرُج ِمَن  ،ْلِبِه ِمَن اْلَخْيِر َما َيِزُن َشِعرَيًةَق يفَقاَل اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوَكاَن 
ُثمَّ َيْخُرُج  ،َقْلِبِه ِمَن اْلَخْيِر َما َيِزُن ُبرًَّة يفالنَّاِر َمْن َقاَل اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوَكاَن 

 .(3)(اْلَخْيِر َما َيِزُن َذرًَّة َقْلِبِه ِمَن يفِمَن النَّاِر َمْن َقاَل اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوَكاَن 
َدْعَوٌة َيْدُعوَها َفُأِريُد  نيبِلُكلِّ ) :َقاَل ×َعْن َأِبى ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه وعن 

َدْعَوٌة  نيبِلُكلِّ ) :ويف لفظ .(4)(َيْوَم اْلِقَياَمِة ألميتَشَفاَعًة  دعوتيَأْن َأْخَتِبَئ 
َيْوَم  ألميتَشَفاَعًة  دعوتياْخَتَبْأُت  وإنيَدْعَوَتُه  نيبلُّ ُمْسَتَجاَبٌة َفَتَعجََّل ُك

 .(5)(اَل ُيْشِرُك ِباللَِّه َشْيًئا أميتَناِئَلٌة ِإْن َشاَء اللَُّه َمْن َماَت ِمْن  فهياْلِقَياَمِة 
يف شأن الشفاعة يف أهل الكبائر تفيدك بطالن ما  ثوكثرة تلك األحادي

أحاديث الشفاعة يف أهل الكبائر حبجة أنها جمرد ذهب له أهل البدع من رد 
وأنت خبري بأن القاعدة الفاسدة عندهم  ،أحاديث آحاد يف أمر عقدي

وهذه القاعدة قاعدة ، أخبار اآلحاد ال تقبل يف أمور العقيدة(: )تقول

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
( يف اإلميان، 191) :البخاري يف الرقاق، باب صفة اجلنة والنار، ومسلم رقمأخرجه  (2)

 باب أدنى أهل اجلنة منزلة فيها.
 تقدم خترجيه. (3)
مسلم يف (، و6304، كتاب باب لكل نيب دعوة مستجابة، رقم: )البخاريأخرجه  (4)

 (.198) :دعوة الشفاعة ألمته. رقم ×ء النيب باب اختبا ،اإلميان
 (.199) :دعوة الشفاعة ألمته. رقم ×باب اختباء النيب  ،مسلم يف اإلميانأخرجه  (5)
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 ،فكم ردت بها األحاديث وعورضت بها السنة ،ملعونة فاسدة باطلة
أهل السنة هو ما قررنا لك سابقا يف موضعه  واحلق الذي اتفقت عليه كلمة

وقد سقنا لك األدلة  ،من أن خرب اآلحاد الصحيح حجة يف باب العقيدة
فضال عن أن األحاديث الواردة يف مسألة الشفاعة ألهل  ،الكثرية هناك

وحنن  ،كما قرره أهل احلديث ،الكبائر يوم القيامة قد بلغت مبلغ التواتر
ونكل األمر إىل اهلل  ،وأثبته أهل السنة وآمنوا به ةنؤمن مبا قررته األدل

اجلنة ابتداء بال حساب وال  ونسأله جل وعال أن نكون ممن يدخل ،تعاىل
 . واهلل أعلم.عذاب

قوم تساوت حسناتهم وهم  ،الشفاعة يف أهل األعراف :الشفاعة السادسة
ه الصالة فيشفع فيهم النيب علي ،حتى ينظر فيهم يرجئونوسيئاتهم فيوَقفون 

وقد ذكر بعض  ،ويشفع فيهم املؤمنون واملالئكة ،والسالم فيدخلون اجلنة
ڌ    ڌڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ        ڍچ: املفسرين ذلك عند قول اهلل تعاىل

گ  گ  گ  گ     کڑ   ڑ  ک  ک  ک     ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

يف قال ابن كثري رمحه اهلل تعاىل ، (1)چڳ   ڳ       ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ں
وكلها  ؟املفسرين يف أصحاب األعراف من همواختلفت عبارات ) :تفسريه

 ،أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهمقريبة ترجع إىل معنى واحد، وهو 
نص عليه حذيفة، وابن عباس، وابن مسعود، وغري واحد من السلف 

 .واهلل أعلم ،والشفاعة فيهم عامة ألهل اإلميان .(2) (واخللف، رمحهم اهلل

                                                 

 . 47-46األعراف:  (1)
 .(3/418) :تفسري ابن كثري (2)



 

 241 

 ،الشفاعة يف قوم ليدخلوا اجلنة بال حساب وال عذاب :الشفاعة السابعة
َفَأْنَطِلُق َفآِتى َتْحَت اْلَعْرِش َفَأَقُع ) :ففي حديث الشفاعة الذي قدمناه سابقا

ِمْن َمَحاِمِدِه َوُحْسِن الثََّناِء َعَلْيِه  ويلهمينُثمَّ َيْفَتُح اللَُّه َعَلىَّ  ،َساِجًدا ِلَربِّى
 ،َسْل ُتْعَطْه ،َيا ُمَحمَُّد اْرَفْع َرْأَسَك :ُثمَّ ُيَقاُل ،قبليًئا َلْم َيْفَتْحُه أَلَحٍد َشْي

َيا ُمَحمَُّد َأْدِخِل  :َفُيَقاُل ،أميت أميتَيا َربِّ  :َفَأُقوُل رأسيَفَأْرَفُع  ،اْشَفْع ُتَشفَّْع
َباِب اأَلْيَمِن ِمْن َأْبَواِب اْلَجنَِّة اْلَجنََّة ِمْن ُأمَِّتَك َمْن اَل ِحَساَب َعَلْيِه ِمَن اْل

َعْن َأِبى ُهَرْيَرَة َأنَّ و .(1) (َوُهْم ُشَرَكاُء النَّاِس ِفيَما ِسَوى َذِلَك ِمَن اأَلْبَواِب
َفَقاَل (، اْلَجنََّة َسْبُعوَن َأْلًفا ِبَغْيِر ِحَساٍب أميتَيْدُخُل ِمْن ) :َقاَل × النيب

. ُثمَّ (اللَُّهمَّ اْجَعْلُه ِمْنُهْم) :ِمْنُهْم. َقاَل جيعلينِه اْدُع اللََّه َأْن َرُجٌل َيا َرُسوَل اللَّ
َسَبَقَك ِبَها ) :َقاَل ،ِمْنُهْم جيعلينَقاَم آَخُر َفَقاَل َيا َرُسوَل اللَِّه اْدُع اللََّه َأْن 

 واهلل أعلم . .(2) (ُعكَّاَشُة
واليت آمن بها أهل السنة  ،فهذه مجل من الشفاعات اليت ورد بها الدليل
نسأل اهلل تعاىل أن يوفقنا  ،رمحهم اهلل تعاىل وقرروها يف كتبهم العقدية

واهلل املوفق  ،واقتفاء أثر أهل السنة إىل املمات ،وإخواننا للثبات على دينه
 واهلادي.

 

 

 

 

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
 تقدم خترجيه. (2)
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 القاعدة العاعرة بعد املائة

 )ال عفاعة إال باإلذن والرضى(
خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت  ىت   يت  جث  مث   حب چ: أقول: قال تعاىل

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ :وقال اهلل تعاىل، (1)چىث  يث  حج  مج  جح

  ڑڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ  ڑ  ڌڍ  ڌ  ڍچ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

ۓ  ڭ  ڭ  چ : وقال تعاىل ،(2)چگ    گ  گک  ک  ک  ک

: وقال تعاىل ،(3)چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۆڭ  ڭ     ۇ  ۇ
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ

واآليات يف هذا املعنى متعددة، كلها خيربنا اهلل تعاىل فيها بأن  ،(4)چڇ
ن أذن ورضي ، فإالشفاعة عنده يوم القيامة ال تكون إال بعد إذنه ورضاه

، فال يرض فإنه ال تكون بني يديه أبدا قامت الشفاعة، وإن مل يأذن ومل
ٱ  ٻ   چ : ، وقال تعاىله يوم القيامة إال بهذين الشرطنيعنديشفع أحد 

ڻ  ۀ  ۀ   ہ  چ: وقال تعاىل ،(5)چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ

ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے    ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ    ہہ  ہ

                                                 

 .26النجم:  (1)
 .3يونس:  (2)
 .255البقرة:  (3)
 .48نبياء: األ (4)
 .23سبأ:  (5)
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 إذن هو) :قال أبو العباس رمحه اهلل تعاىل، (1)چۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ
 يشفعوا أن يف يأذن إمنا بل ألحد، مطلقة عةشفا يف يأذن فال ،له للمشفوع

 .(2) (فيه الشفاعة يف هلم أذن ملن
 ،للشافع أذن فقد له للمشفوع أذن إذا سبحانه وهو) :وقال رمحه اهلل تعاىل 
 يلزم ال فإنه ،فقط للشافع أذن إذا ما خبالف املطلق، اإلذن هو اإلذن هذاف

 غري قال وهكذا، خاصًا ذنًاإ له يأذن قد إذ له، للمشفوع أذن قد يكون أن
 املؤمنني، إال تنفع ال الشفاعة أن على يدل وهذا: قالوا ،املفسرين من واحد

ۉ  ۉ  ې  چ :وقال تعاىل .(3)(اآلية هذه يف السلف قال وكذلك

چ  چ: وقال تعاىل ،(4) چې  ې  ې  ى  ى      ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ

محهم اهلل لم روقد أمجع أهل الع ،(5)چڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
 ،  قال الناظم يف النونية:تعاىل على هذه القاعدة

 .(6)وانــم دون تـيها يف النجـودل  رضى   ــله مع اـروطها إذن اإللـوش
 .واهلل املوفق واهلادي

 

 

                                                 

 .109-108طه:  (1)
 .135: ـص البن تيمية احلسنة والسيئة (2)
 .136: ـاحلسنة والسيئة ص (3)
 .86الزخرف:  (4)
 .38النبأ:  (5)
 البيت ال أحفظه، ومل أقف على قائله لعزوه. (6)
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 :لقاعدة احلادية عشرة بعد املائةا

 جيب اإلميان برباهني األنبياء اليت ثب ت بها النص()

ل العلم رمحهم اهلل تعاىل أن التعبري عن املعاني أقول: لقد تقرر عند أه
، والتعبري عن صوص أوىل من التعبري عنها بغريهاالشرعية بألفاظ الن

أنبيائه ورسله بأنها الرباهني  يداملعجزات اليت أجراها اهلل تعاىل على 
ألن لفظ  ،واآليات والبينات أوىل من التعبري عنها باسم املعجزات

ري عنها مع أن التعب يف الكتاب وال يف السنة الصحيحة، املعجزات مل يرد ال
ولكن كلما عربت عن  ،املعنى الصحيح يراد به باملعجزات ال حرج فيه إمنا

، والقرآن عرب عن هذه املعاني الشرعية بألفاظ النصوص كلما كان أوىل
كما قال تعاىل عن موسى ملا انقلبت عصاه  ،نها الرباهني واآلياتاألمور بأ

ہ   چ: وخرجت يده من جيبه بيضاء من غري سوء ،حية تسعى إىل

: وقال تعاىل عن عيسى عليه السالم ،فسماها برهانا، (1)چہ  ھ  ھ
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڍڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍچ

گ  گ  گ   گ    کڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڳڳ  ڳ  ڳ

ھ  چ : وقال تعاىل عنه أنه قال لقومه ،فسماها آية ،(2)چہ           ہ

ۆ    ۇھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ

                                                 

 .32القصص:  (1)
 .49آل عمران:  (2)
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وقال تعاىل عن نبيه  ،فسماها بآية, (1)چۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ
ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ: موسى

ڤ  ڤ    ڤ  ڤ        ڦ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ              ٹ  ٹ   

ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    

ې  ې  ى     ى  ائ  چ: وقال تعاىل عن موسى وهارون، (2) چچ

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ       ېئۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ  ۇئائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ

 ،(4)چھ    ھ  ےچ: وقال تعاىل عن معجزان موسى ،(3)چی
-إذا علمت هذا وفقك اهلل تعاىل فاعلم  ،والنصوص يف هذا املعنى كثرية

وهذه  ،بهذه اآليات ن الواجب علينا هو أن نؤمنأ -أرشدك اهلل تعاىل
 ،يدي أنبيائه ورسلهأوهذه البينات اليت أجراها اهلل تعاىل على  ،الرباهني

إننا  :وأنها من األدلة الدالة على صدقهم يف قوهلم ،وأنها حق من اهلل تعاىل
مع أننا وهلل احلمد واملنة نصدقهم ولو مل جتر  ، تعاىلرسل من عند اهلل

ولكن  ،ألنهم الصادقون املصدقون من عند اهلل تعاىل ،الرباهني على أيديهم
من رمحة اهلل تعاىل بعباده أجرى هذه الرباهني العظيمة على أيديهم ليبني 

من حي عن بينة ويهلك من هلك  حيىلي ،ولتكون آية للمؤمنني ،صدقهم
منت الدنيا بربهان لو صفت القلوب وأبعدت عن دغلها آلف ،بينةعن 

                                                 

 .50آل عمران:  (1)
 .108-105األعراف:  (2)
 .47طه:  (3)
 .101اإلسراء:  (4)
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ا من األنبياء نيب إال أعطي ما مثله آمن عليه م) ×:كما قال النيب  ،واحد
البشر، وإمنا كان الذي أوتيت وحيا أوحاه اهلل إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم 

: عجزةهل العلم رمحهم اهلل تعاىل املوقد عرف أ .(1)(تابعا يوم القيامة
على خارق جيريه اهلل تعاىل  ،والبينات( بأنها أمر عظيم ،الرباهني واآليات)

واهم أنهم رسل من عدله ليثبت ألممهم أنهم صادقون يف ورس يد أنبيائه
وقد تقرر عند أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل أن هذا الربهان واملعجزة  ،عنده

مة اليت بعث فيها هذا غالبا ما تكون يف األمر الذي برعت فيه هذه األ
جعل اهلل تعاىل آية  ،فلما كان قوم موسى برعوا يف أمر السحر ،الرسول

فانقالب العصا إىل  ،ولكنه حقيقة وليس بسحر ،موسى من هذا النوع
ج يده من جيبه بيضاء من غري سوء هو من احلقيقة ووخر ،ثعبان مبني

ا من عند اهلل ألنه ،بل هو حقيقة ،وال التخييل ،وليس من باب السحر
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  چ: كما قال موسى لفرعون ،تعاىل

واهلل تعاىل هو  ،فهي آيات من عند اهلل تعاىل  ،(2)چې  ې  ى
ولذلك فإنه ملا رأى  ،القادر القدرة الكاملة على كل شيء جل وعال

ن هذا ليس من جنس ما ه اهلل تعاىل على يد موسى عرفوا أالسحرة ما أجرا
 ،وكذلك قوم عيسى عليه السالم ،فخروا مباشرة هلل تعاىل سجدا ،عونيصن

جعل اهلل تعاىل آيته وبرهانه وبينته  ،نهم ملا برعوا يف أمور الطب والعالجفإ
ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ: يف هذا األمر كما قال تعاىل

                                                 

(، 4981، كتاب فضائل القران، باب كيف نزول الوحي، رقم: )البخاريأخرجه  (1)
 (.152) :رقم ×،باب وجوب اإلميان برسالة نبينا حممد  ،م يف اإلميانلمسو
 .102اإلسراء:  (2)
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  کڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک   ڍڍ

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ   گ  ڳ

ومن املعلوم أن عيسى ، (1)چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ           ہ  ڻں  ڻ
ولكنه جاء بها من عند اهلل  ،نفسه ليس بقادر على ذلك من تلقاء نفسه

وملا كان قوم هود قد برعوا يف أمر  ،القادر على كل شيء جل وعال ،تعاىل
 ، تعاىل آيته من جنس ما برعوا فيهجعل اهلل ،فقد كان قومه أولي قوة ،القوة

ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   چ: فقال هلم ،فقد حتداهم وهو واحد

 ،(2)چچ    چ  چ  ڇ  ڇ     چڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ
وال ناصر له  ،نه واحدأمع  ،وعجزا عن الوصول إليه بشيء ،فعجزوا عنه

فإنه كان  ،القوي القوة املتناهية املطلقةولكنه اهلل تعاىل الذي هو  ،من البشر
وملا كان قوم صاحل عليه السالم قد برعوا يف امتالك  ،يأوي إىل ركن شديد

وكانت تروح عليهم سارحتهم أكرب ما كانت  ،وكانوا يفتخرون بها ،اإلبل
فأخرج اهلل تعاىل ناقة كبرية  ،جعل اهلل تعاىل آيته من هذا اجلنس ،بطونا

فكانت  ،معها فال تسقى ،وكانت ختاف منها اإلبل ،صفاتها هائلة عظيمة يف
ائ  چ: كما قال تعاىل ،آخر ولباقي إبلهم مورد يف يوم ،هلا مورد لوحدها

ها والتخلص لفلما ضاقوا ذرعا خططوا لقت ،(3)چەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ
وال متسوها  ،هذه ناقة اهلل وسقياها :فقال هلم نبيهم ،فانبعث أشقاها ،منها

                                                 

 .49آل عمران:  (1)
 .56-55هود:  (2)
 .155الشعراء:  (3)
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ژ  ڑ   ڑ  چولكنهم كذبوه  ،خذكم عذاب أليمبسوء فيأ

فإنه بعث يف قوم  ×وأما نبينا  ،(1)چک  ک  ک  ک  گ  گ  گ
قد بلغوا من الفصاحة والبالغة ما جعلهم حيكمون بني القبائل يف لغاتها 

وكانت  ،وكان شاعرهم ينصب له املنرب ليحكم بني الشعراء ،وأشعارها
فأنزل اهلل  ،ب يف شعرها ولغتهاوال تغل ،قريش ال تضاهى يف فصاحتها

 ،وكالمه صفة من صفاته ،والذي هو كالم اهلل تعاىل ،تعاىل القرآن العظيم
فلما كان كالمه ، (2)چٿ     ٹ  ٹ   ٿٺ  ٿ        ٿچ  :واهلل تعاىل

 ،وأفصح الكالم ،فهو أبلغ الكالم ،ليس كمثله شيء من كالم البشر
فتحداهم اهلل تعاىل  ،وتناسبا ،بالغةو ،وروعة ،ومجاال ،وأعظم الكالم نظما

 ،فعجزوا ،أو بسورة واحدة من مثله ،أو بعشر سور من مثله ،أن يأتوا مبثله
وهو أن عجزهم هذا  ،وال بد أن تنتبه وأن تصغي ملا أقول ،ولكن انتبه هنا

وواهلل العظيم إن  ،وألف ال ،ال ،ال ألن اهلل تعاىل قد سلب عنهم القدرة
وكالم اهلل  ،بل هم عجزوا ألن القرآن كالم اهلل تعاىل ،األمر ليس كذلك

كيف باهلل  ،فكيف يأتون مبثله وهو كالم اهلل تعاىل ،تعاىل ليس مثله شيء
ٺ  ٿ        چ فاهلل تعاىل  ،عليك يأتون مبثله وهو كالم اجلبار جل جالله

 ،صفاتهيف وال مسي له ، (3)چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ ،چٿ
ألن اهلل تعاىل إنهم عجزوا  :ن الطوائف من قالوأنا أنبه على هذا ألن م

                                                 

 .15-14الشمس:  (1)
 .11الشورى:  (2)
 .4اإلخالص:  (3)
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ألن معناه أنهم كانوا قادرين على  ،وهذا لكالم فاسد سلب عنهم القدرة،
والذي  ،وهذا املذهب باطل ،ولكن اهلل تعاىل سلب قدرتهم ،اإلتيان مبثله

هو ألن القرآن  ،عليه أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل هو أن سبب عجزهم
حتى وإن  البشر،وكالم اهلل تعاىل ال ميكن أن يكون ككالم  ،كالم اهلل تعاىل

واحلروف العربية اليت نزل بها القرآن هي عني  ،احلروف يف الظاهريف اتفق 
 :ويقول، چٱچ :ولذلك يقول اهلل تعاىل ،احلروف اليت يتكلمون بها

أي أن التحدي ، چٿچ: ويقول، چٱچ: ويقول، چٱچ
 ،حروف ال يعرفونها أو غريبة عليهم املوجه هلم ليس بكالم يشتمل على

قدرون على ومع ذلك فال ي ،بل هو من هذه احلروف اليت تتكلمون بها
فالذي  ،وال بسورة من مثله ،وال بعشور سور من مثله ،معارضته ال مبثله

 ،ندين اهلل تعاىل به هو أن عجزهم هذا إمنا هو ألن القرآن كالم اهلل تعاىل
ٺ  چ ألن اهلل تعاىل  ،كون ككالم اهلل تعاىلوكالم البشر ال ميكن أن ي

أن اآلية اليت أوتيها نبينا  :واملقصود، (1)چٿ     ٹ  ٹ   ٿٿ        ٿ
وهو أعظم  ،فهو أعظم ما أوتيه من الرباهني ،كانت هي القرآن ×حممد 

وأبقى الرباهني  ،وأعلى الرباهني على اإلطالق ،الرباهني على اإلطالق
وأما هذا الربهان  ،اهني األنبياء السابقني قد انتهتفإن بر ،على اإلطالق

فإنه حتى يأذن اهلل تعاىل برفعه من املصاحف  ،العظيم الكريم اجمليد
 ،لزمانانسأل اهلل تعاىل أن منوت وال ندرك هذا  ،والصدور قبل يوم القيامة

 ،بل هو أكربها ،×وليس القرآن هو الربهان الوحيد الذي أوتيه نبينا 

                                                 

 .11الشورى:  (1)
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وإال فقد أعطاه اهلل تعاىل من الرباهني  ،وأعظمها ،وأفخمها ،وأبقها
 ،حتى ألف فيها أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل كتبا ،والبينات الشيء الكثري
جاء أبو جهل فقد  ،انشقاق القمر :فمن ذلك ،أمسوها بدالئل لنبوة

والوليد بن املغرية والعاص بن وائل وعدد كبري من مشركي قريش إىل 
 ،ا فيما تقول فشق لنا القمر نصفنيقالوا: يا حممد إن كنت صادًقو ،الرسول

استجاب إىل ربه، ودعاه أن يشق القمر نصفني، ف ×فتوجه الرسول 
وانشق القمر نصفني ورآه الناس، وأشهدهم الرسول على ذلك،  ،دعاءه

 .(1)ولكنهم كذبوا
 ×رسول ملا اشتد إيذاء املشركني للوذلك أنه  ،اإلسراء واملعراج :ومنها

أن خيفف عن رسوله، وأن يقربه منه، فكانت رحلة  -عز وجل-أراد اهلل 
ومعه  ×إىل الرسول  -عليه السالم-اإلسراء واملعراج حيث جاء جربيل 

وأسري به من املسجد احلرام إىل املسجد  ،×الرباق، فركبه الرسول 
العلى،  األقصى حيث صلى إماًما باألنبياء مجيًعا، ثم عرج به إىل السماوات

إىل مكة   ×ويف تلك الرحلة املباركة فرض اهلل الصالة، ثم عاد الرسول 
  .(2)يف نفس الليلة

                                                 

آية فأراهم انشقاق  ×البخاري يف األنبياء، باب سؤال املشركني أن يريهم النيب أخرجه  (1)
(، 3868رقم: )، باب انشقاق القمر، ×ويف فضائل أصحاب النيب (، 3636رقم: )القمر، 

 ق القمر.( يف صفات املنافقني، باب انشقا2803) :ومسلم رقم
ويف األنبياء، باب (، 3207رقم: )يف بدء اخللق، باب ذكر املالئكة، ، البخاريأخرجه  (2)

ويف فضائل أصحاب (، 3393رقم: )، چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   چ قول اهلل تعاىل: 
( يف اإلميان، باب اإلسراء 164ومسلم رقم )(، 3887رقم: )، باب املعراج، × النيب

 ×.برسول اهلل 
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يف غزوة األحزاب حاصر املشركون فإنه  تكثري الطعام القليل: :ومنها
ة حتى مينعوا وأصحابه حيفرون خندًقا حول املدين ×املدينة، وكان الرسول 
باملسلمني حتى نفد الطعام، وأصاب واشتد األمر  ،املشركني من دخوهلا

رضي اهلل  -وأصحابه جوع شديد، فأراد جابر بن عبد اهلل ×الرسول 
أن يطعم الرسول وأصحابه، وليس عنده إال قليل من الشعري وشاة  -عنه

وطلب منه أن يأتي هو وعدد قليل  ×فذهب جابر إىل رسول اهلل  ،صغرية
ًرا فحيهال ؤا قد صنع سإن جابًريف الناس: ) ×معه، فنادى الرسول 

جابًرا أن ينتظر يف إعداد الطعام حتى يأتيهم،  ×وأمر الرسول  (،بكم
يف الطعام، وظل الصحابة يدخلون دعا بالربكة  و ×وجاء الرسول 

 -مجاعات مجاعات حتى أكلوا مجيًعا، وبقي اإلناء كما هو، يقول جابر 
 .(1) ...: واهلل لقد كانوا يومئذ ألًفا-رضي اهلل عنه

خيطب مستنًدا إىل  ×كان الرسول فقد  ،حنني جذع النخلة إليه :ومنها
 ×جذع خنلة، فلما صنع الصحابة له منرًبا ترك اجلذع ووقف الرسول 
 ×خيطب فوق املنرب، فسمع الصحابة صوًتا يشبه صوت الناقة، فعلم النيب 

ووضع  ×حتى جاء النيب  ×أن اجلذع يبكي حزًنا على فراق الرسول 
 ،فراجع فيه كتب دالئل النبوة ،وتتبع هذا الباب يطول ،(2)عليه فسكن يده

واملهم أن الواجب علينا أن نؤمن بكل ما ثبت به النص الصحيح من 
                                                 

 (.3070، كتاب اجلهاد والسري، باب من تكلم بالفارسية، رقم: )البخاريأخرجه  (1)
، كتاب إقامة ابن ماجهو ،(9) :( يف املناقب، باب رقم3631) :رقمرواه الرتمذي  (2)

 :، رقم(6/319) :ابن أبي شيبة(، و1415الصالة، باب ما جاء يف بدء شأن املنرب، رقم: )
(31749.)  

 (.ذا حديث حسن صحيح غريبه)قال الرتمذي: 
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وأن نعلم أنها حق من عند اهلل  ،معجزات األنبياء عليهم الصالة والسالم
إما أن  :ثم اعلم وفقك اهلل تعاىل أن هذه اآليات والرباهني ال ختلو ،تعاىل

ڭ  چ: كما قال قوم صاحل ،وإما أن تأتي ابتداء ،تأتي بالطلب والسؤال

ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې       ې  ې  

ې  ى   ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ  ېئ  

ٿ  ٹ  ٹ              ٹ  ٹ     چ: مه ملوسىووكما قال فرعون وق ،(1)چېئ    ېئ

ڤ    ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڤ

والويل لألمة اليت تطلب اآلية ثم تكذب بها  ،(2)چڃ  چ  چ  چ    چ
ولذلك فمن رمحة اهلل تعاىل  ،نها تعذب عذاب االستئصالفإ ،إن جاءتها

ڇ  ڇ  چكما قال تعاىل:  ،بهذه األمة أن اهلل تعاىل مل جيبها ملا طلبت آية

ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک     ڇ  ڍ  ڍ

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ          ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  ں  

ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ      ٴۇ    ڭے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ        ڭ

رأت القرآن و قوإنك ل ،ومن رمحة اهلل تعاىل مل جيبهم إىل طلبهم ،(3)چۋ
وعلق إميانه على اإلتيان أ ،لوجدت أن كل من طلب آية من أوله إىل آخره

فليس مثة أمة  ،بل ال تزيده إال كفرا وطغيانا ،فإنه ال يؤمن إن جاءته ،بآية
                                                 

 .156-153الشعراء:  (1)
 .108-106األعراف:  (2)
 .93-90األسراء:  (3)
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ک  ک  ک  گ   چ: كما قال تعاىل ،آمنت ملا جاءتها اآليات والرباهني

پ  پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ :وقال تعاىل ،(1)چگ  گ  گ  ڳ  

ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ    ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀپ  ڀ

ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

ونعم اهلل علينا ال  ،(2)چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چچ   چ  چ
ومن املهم يف هذا الباب أن نؤمن ونعتقد أن هذه الرباهني  ،تعد وال حتصى

اإلتيان فالنيب لوحده ال يقدر على  ، تعاىلواآليات ال تكون إال بإذن اهلل
 :كما قال تعاىل ،بل عن قدرة البشر مجيعا ،ألنها أمر خارج عن قدرته ،بها

ہ  ہ       ہ  ہ  ھ  ھ    ۀڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ: وقال تعاىل  ،(3)چۓ  ۓ  ڭ  ےھ  ھ   ے

ٿ  ٿ  ٿ        ٺ  ٺ       ٺپ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

 ،(4)چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ٹٿ  ٹ  ٹ   ٹ
وإن نزول هذه الرباهني واآليات هلو من األدلة الدالة على وجوده جل 

وكذلك تدل على كمال  ،فإنه لو مل يكن موجودا فمن الذي جاء بها ،وعال
مه على كمال عل وتدل ،وذو القدرة الباهرة صفة ،فهو القدير امسا ،قدرته

ثم اعلم وفقك اهلل تعاىل أن بعض أهل البدع  ،وحلمه وحكمته حل وعال

                                                 

 .101يونس:  (1)
 .60-59اإلسراء:  (2)
 .38الرعد:  (3)
 .78غافر:  (4)
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إنها ال بد وأن  :كقوهلم ،قد اشرتط يف املعجزات شروطا ال دليل عليها
فإن كانوا يعنون  ،وهذا كالم جممل ،تكون فعال ال يقدر عليه إال اهلل تعاىل

يعنون بأنه ال وإن كانوا  ،أنه ال يقدر عليه اإلنس واجلن فهو كالم صحيح
فإن قدرة املالئكة على بعض  ،يقدر عليه حتى املالئكة فهذا فيه نظر
إن )قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:  ،املعجزات ال خيرجها عن كونها معجزة

وهم اجلن  ،آيات األنبياء خارجة عن مقدور من أرسل األنبياء إليه
نبياء كما قال فال تقدر اإلنس واجلن أن يأتوا مبثل معجزة األ ،واإلنس

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  چ: تعاىل

ر قدرتهم قدوأما املالئكة فال ت ،(1)چٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ
على مثل ذلك فإن املالئكة إمنا تنزل على األنبياء وال تنزل على السحرة 

وهذا ليس يف كل  .(2)(كما أن الشياطني ال تتنزل على األنبياء ،والكهان
ولكن هناك من األمور  ،فإن إحياء املوتى ال تقدر عليه املالئكة ،عجزاتامل

إن ختصيصهم  :ونقول كذلك ،اخلارقة للقدرة ما تقدر عليها املالئكة
ألن املعجزة والربهان قد يكون  ،هذا فيه نظر ،املعجزة بأنها من األفعال

 :اهلل تعاىل كما قال أبو العباس رمحه ،ويكون باألقوال تارة ،باألفعال تارة
 .(3)وجنس يف نوع القدرة( ،جنس يف نوع العلم ،)واآليات اخلارقة جنسان

كما يف الربهان األكرب وهو  ،فتخصيصهم هلا بالفعل خيرج ما كان باألقوال
واملهم أن هذا الشرط ليس  ،فإنه من جنس اإلعجاز بالقول ،القرآن الكريم

                                                 

 .88اإلسراء:  (1)
 .(1/502) :النبوات البن تيمية (2)
 .(1/150) :النبوات البن تيمية (3)
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ونقول  ،وبعض أهل البدع وإمنا هو قول األشاعرة ،معروفا عن أهل السنة
من الشروط اليت اشرتطها بعض أهل البدع أن املعجزة ال تكون  :كذلك

فإن من الرباهني  ،وهذا أمر فيه نظر ،كذلك إال إن كانت بعد التحدي
 ،كما يف اإلسراء واملعراج مثال ،واملعجزات ما حصل ابتداء من غري حتد

رمحهم اهلل  ،أهل السنة فهذا الشرط ال أساس له يف كالم ،وغريها كثري
ال بعني أهل  ،ولذلك فال بد من النظر يف هذا الباب بعني أهل السنة ،تعاىل

 .البدع من األشاعرة وغريهم
وما رأي أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل يف اشرتاط عدم القدرة  :فإن قلت 

فهل هذا  ،أي أن ال يكون يف قدرة البشر معارضتها مبثلها ،على املعارضة
  ؟اط صحيحاشرت

ولكن ال بد  ،ألن هذا من خصائص املعجزة ،نعم هو كالم صحيح :فأقول
وهذا  ،أن ال يستطيع على معارضتها اإلنس واجلن :وأن تعلم أن املراد

فإنه وإن كان أمرا خارقا  ،القيد خيرج ما جيري على يد السحرة واملشعوذين
ره ويعارضه سحللعادة إال أنه ميكن معارضته من قبل ساحر آخر يبطل 

وأما املعجزة والربهان فإنه ال ميكن ألحد من البشر  مبثل سحره وشعوذته،
 .واجلن معارضته مبثله

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  چ: وكيف نفعل بقوله تعاىل :فإن قلت 

 ؟(1)چۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ےھ  ھ  ھ  ھ  ے
لذلك و ،فهم كاذبون يف هذا القول ،هذه دعوى عارية عن الربهان :فأقول
 ،هم اهلل تعاىل عن اإلتيان بسورة من مثله عجزوا عن بكرة أبيهماملا حتد
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 ،لشدة العداوة ،فإنهم لو كانوا يقدرون على معارضته مبثله ملا قصروا
ولكنهم أعجز وأحقر وأذل  ،والبحث عما يكدر صفو مشرب النبوة

 .وأنقص من أن يعارضوه مبثله
تمدة يف معرفة هذه املعجزات فهال خلصت لنا الشروط املع :فإن قلت 

  ؟والرباهني
 :وهي كما يلي ،نعم :فأقول
 .واليت يعجز عنها الثقالن ،أن تكون من األمور اخلارقة للعادة :األول

 .أو نيب اهلل ،إني رسول اهلل :أن تظهر على يد من يقول :والثاني
قد وهذا الشرط الثالث  ،أن ال يكون يف مقدور املكلفني معارضته :والثالث

 .واهلل املوفق ،يستغنى عنه بالشرط األول
مد مجيع أنواع )وقد مجع لنبينا حم :قال أبو العباس رمحه اهلل تعاىل دةـائــف

أما العلم واألخبار الغيبية والسماع والرؤية فمثل  املعجزات واخلوارق،
أخبار نبينا عن األنبياء املتقدمني وأممهم وخماطباته هلم وأحواله معهم، وغري 
األنبياء من األولياء وغريهم مبا يوافق ما عند أهل الكتاب الذين ورثوه 

أو بغريه من غري تعلم له منهم، وكذلك إخباره عن أمور الربوبية  ،بالتواتر
ويعلم أن  األنبياء قبله من غري تعلم منهم، واملالئكة واجلنة والنار مبا يوافق

م من الكتب الظاهرة وحنو ذلك موافق لنقول األنبياء، تارة مبا يف أيديه
ذلك من النقل املتواتر، وتارة مبا يعمله اخلاصة من علمائهم، ويف مثل هذا 

، وتفصيل ذلك قد يستشهد أهل الكتاب وهو من حكمة إبقائهم باجلزية
فإخباره عن األمور الغائبة ماضيها وحاضرها هو من  ليس هذا موضعه،

، ر املستقبلة مثل مملكة أمتهباب العلم اخلارق، وكذلك أخباره عن األمو
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الرتك، وألوف مؤلفة من األخبار اليت  لاوزوال مملكة فارس والروم، وقت
 ،وفضائله ،وسرية الرسول ،أخرب بها مذكور بعضها يف كتب دالئل النبوة

 ،واملغازي، مثل دالئل النبوة ألبي نعيم ،واحلديث ،وكتب التفسري
اديث املسندة كمسند اإلمام وسرية ابن إسحاق، وكتب األح ،والبيهقي

وغري ذلك مما هو مذكور أيضا يف كتب  ،البخاريأمحد، واملدونة كصحيح 
رد وللماوردي، وال ،كأعالم النبوة للقاضي عبد اجلبار ،أهل الكالم واجلدل

وكذلك ما أخرب عنه غريه  صارى للقرطيب، ومصنفات كثرية جدا،على الن
مما وجد يف كتب األنبياء املتقدمني، وهي يف وقتنا هذا اثنان وعشرون نبوة 

 ،وكتاب شعيا ،والزبور ،واإلجنيل ،كالتوراة ،بأيدي اليهود والنصارى
حبار وكذلك أخبار غري األنبياء من األ ، وأرميا،ودانيال ،وحبقوق

والرهبان، وكذلك أخبار اجلن واهلواتف املطلقة، وأخبار الكهنة كسطيح 
وتعبري املوبذان،  ،كمنام كسرى ،وشق وغريهما، وكذلك املنامات وتعبريها

واهلل  .(1)ر هو من أعالمهم(ـباألنبياء املتقدمني مبا مضى وما َعوكذا أخبار 
 .املوفق واهلادي

 ةالقاعدة الثانية عشرة بعد املائ

 )جيب اإلميان بكرامات األولياء(
 يف - أحياءهم وثبت أمواتهم اهلل رحم - السنة أهل عقيدة تتلخص: أقول

 :نقاط عدة يف األولياء كرامات مسألة
 ،جازًما إمياًنا يؤمنون أي العموم، وجه على وإثباتها بها اإلميان: األوىل

 يد على اخلوارق أنواع بعض جيري تعاىل اهلل أن يقينًيا تصديًقا ويصدقون
                                                 

 .(11/316) :جمموع الفتاوى (1)
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 خارق أمٍر أو مكاشفٍة يف تكون قد الكرامة هذه وأن ،أوليائه من شاء من
 يده، على أجراها الذي هو تعاىل اهلل وإمنا ،الولي هلذا مبقدوٍر ليس للعادة
 لثبات سبًبا صارت كرامة من فكم ولتثبيته، ،وشرفه فضله إلظهار وذلك

 .أعلم واهلل يديه، على ظهرت من
 اهلل أولياء يد على إال جتري ال كرامة تعد واليت املعتربة الكرامة أن: الثانية
ٱ  چ : تعاىل قوله يف املذكورة وهي الولي، بصفات اتصفوا الذين تعاىل

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

 مراتب وختتلف والتقوى، باإلميان اتصف من هو فالولي ،(1)چٺ
 ازداد فكلما والتقوى، اإلميان مراتب تكميل الفباخت ونقًصا كمااًل الوالية

 اعتبار يف شرط وهذا تعاىل، هلل والية ازداد كلما ،وتقوى إمياًنا العبد
 فيما عليه وبناًء والسنة، الكتاب على مدعيها عرض من فالبد الكرامة،

 باب من تعد ال واملكاشفات اخلوارق من الشيطان أولياء يد على جيري
 إحقاق منها يقصد ،إبليسية وتلبيسات ،شيطانية أحوال هي بل الكرامات،

 ،والكهان ،السحرة عند يظهر كما وذلك احلق، وإبطال ،الباطل
 املخالفة الطرق أصحاب والدراويش ،الصوفية وخماريق ،واملشعوذين

 أو اهلواء، يف طاروا أو املاء، على مشوا وإن هؤالء فإن والسنة، للكتاب
 ببعض أخربوا أو أجوافهم، يف أدخلوها أو ا،منه وخرجوا النار دخلوا
 وخوارق الشياطني، أحوال من ذلك فكل ذلك، وحنو الغائبة األمور
 وكذب وختييل وخمادعة ،إبليس من وتلبيس دجل وكله والسحرة، الكهان

                                                 

 .63-62يونس:  (1)
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 ال الشياطني ألن ،والشرك الكفر إىل كثرية أحواٍل يف ويصل بل وفجور،
 ما بفعل توحيده بذبح إليها يتقرب ملا وإمنا ،عينيه وسواد حملبته أحًدا تعني

 وهم تعاىل، اهلل ألولياء إال تكون ال فالكرامة الشرك، أمور من منه يطلبونه
 املستقيم الصراط عن املتنكبون للشريعة املخالفون وأما املتقون، املؤمنون
 الشيطان إعانة من هو إمنا أيديهم على يظهر ما فإن ،الفاجرون األفاكون

 وخوارق ،األولياء كرامات بني الفرقان هو هذا فإن هلذا، فانتبه ،هلم
  .والكهان السحرة

 إمنا فاملؤمن الكرامة، طلب ال االستقامة طلب السنة أهل منهج: الثالثة
 ،زواجره واجتناب أوامره بفعل شرعه على ويستقيم تعاىل اهلل يعبد

 طلًبا ذلك يفعل أنه ال باجلنة، والفوز ،لرضاه طلًبا أخباره وتصديق
 ما إال العمل من يقبل ال تعاىل اهلل ألن ،القصد يف شرك هذا فإن للكرامة،

 قال ولذلك الشرك، عن الشركاء أغنى ألنه ،وعال جل له خالًصا كان
 ولذلك ،(1)(للكرامة طالًبا ال ،لالستقامة طالًبا كن: )السلف بعض

 واهلداية، االستقامة تلذا واهلداية االستقامة يطلبون الذين هم فاملوفقون
 ،تنافًسا فيها يتنافسون فهم الدرجات، بعالي والفوز ،تعاىل اهلل رضى ولنيل
 يف أنفسهم يفنون فالذين عليه وبناًء، تظهر مل أو ،كرامة هلم ظهرت سواًء
 فرتى بذلك، السنة أهل منهج خالفوا وقد شيء، على ليسوا الكرامة طلب

 مع نفسه حيبس أو الوحوش، يعاشر أو القفار، يف يهيم منهم الواحد
 من ذلك وحنو ،جوفه يف النار ُيْدِخُل أو النار، َيْدُخل أو والثعابني، احليات

                                                 

، (11/320) :جمموع الفتاوىنسب هذه اجلملة ابن تيمية ألبي علي اجلوزجاني. انظر  (1)
 .(5/7) :جمموعة الرسائل واملسائل البن تيميةو



 

 260 
 

 ،الشرع يف منكر وهذا للكرامة، طلًبا ذلك وكل وهذيانهم، خرافاتهم
 قصد وال شرعية، مصلحة بال للهالك للنفس وتعريض ،العقل يف وخبل

 كن: السلف قال كما إال نقول وال ،منه وحذر ذلك من فاحذر ممدوح،
 ال متبًعا والسنة، الكتاب بهدي مهتدًيا للحق، موافًقا لالستقامة، طالًبا

 ،املعتلة واملذاهب املعوجة السبل عنك ودع مبتدًيا، ال مقتدًيا مبتدًعا،
 طالًبا تكن وال وتابع، أخلص من إال دينه يف سلم ما فإنه املختلة، واآلراء

 يلهمنا أن وعال جل أسأله ،وعال جل اهلل رضى همك نوليك للكرامة،
 .أعلم واهلل أنفسنا، شرور ويقينا ،رشدنا

 على ظهرت من يكون أن تستلزم ال الكرامة أن السنة أهل يعتقد: لرابعةا 
 الولي، تثبيت أسبابها من ألن ،والتقوى اإلميان يف غريه من أفضل أنه يديه

 رضي - بكر أبي كرامات من كثرأ اخلطاب بن عمر كرامات فإن ولذلك
 كثرية كرامات ظهرت وقد بل والشك، أكمل بكر أبي وإميان ،- عنه اهلل

 بني مقارنة وال الصحابة، يد على تظهر مل وتابعيهم التابعني بعض يد على
 بل اإلميان، وكمال الكرامة بني تالزم فال بعدهم، من وإميان الصحابة إميان

 وال اإلميان، مراتب تكميل يف تقصري عنده من يد على الكرامة تظهر قد
 سبًبا الكرامة جنعل ال أن يوجب وهذا وتقواه، إميانه كمل من يد على تظهر

 هذا ولعل الكرامة، هذه له تظهر مل من على يديه على ظهرت من لتفضيل
 طلب يف حياته يفين واألفراد الطوائف بعض جعل الذي السبب هو

 يف وخاب سعيه يف َفَضلَّ غريه، من أفضل كوني ألْن طلًبا وذلك الكرامة،
  .فيه خالف من لكثرة جًدا مهم فإنه األمر هلذا فانتبه قصده،
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 من هو إمنا له الكرامة حصول عند املوفق أن السنة أهل يعتقد: اخلامسة
 ثباًتا وازداد ،للخلق تواضًعا بها وازداد ،واحلمد الشكر بإكثار عاملها

 عباد ينفع وفيما ،تعاىل اهلل إىل يقربه فيما تعملهاواس ،احلق على واستقامة
 طاعة على بها واستعان الباطل، وإبطال ،احلق إلحقاق وسيلة وجعلها اهلل،
 أو ،حراٍم على بها استعان فمن عليه وبناًء ،املوفق هو فهذا وعال، جل اهلل

 هذه فإن الصاحل، العمل وترك عليها واتكاله الستكباره سبًبا كانت
 أنفع، له عدمها وكان وخسارة، وخيبة ندامة إال احلقيقة يف تزده مل مةالكرا

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  چ: وعال جل اهلل قول إىل واستمع

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  

ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ     ڭے     ۓ  ۓ  ڭ

 له، ابتالٍء نوع الولي يدي على الكرامة ظهور أن تعلم وبه ،(1)چۋ
 االستقامة، مراتب يف وليرتق ،وشكره محده من وليكثر ،ربه العبد فليتق

 على وتعاليه ،للحق ورفضه وغروره لتكربه سبًبا الكرامة هذه تكون وال
  .املستعان واهلل اخللق،

 مع الناس بعض على تشتبه قد الكرامة أن مبا: السنة أهل قال: السادسة
 العلم أهل على األمر عرض من البد نهفإ والسحرة، الكهان خوارق
 وخماريق األولياء كرامات بني الفرقان يعرفون الذين األثبات الثقات

 العلم أهل يقول أن بعد إال كرامة وعدها اعتمادها ينبغي فال الفجرة،
 للصالح، املدعون فيه كثر الذي الزمن هذا يف والسيما فيها، كلمتهم

                                                 

 .176-175األعراف:  (1)
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 أهل على األمر عرض من فالبد اهر،الظو هذه ببعض يغرت قد فالعامي
 الكتاب على املبين والفهم االستنباط أهل فهم رأيهم، عن ليصدر العلم

 الدعاوى هذه من كثرًيا - تعاىل اهلل رمحه - العباس أبو فضح وقد والسنة،
 هذه يف العبد يصدر أن ينبغي فال الشيطان، من وأنها ،زيفها وَبيََّن ،الكاذبة
 قال الراسخني، العلماء إىل األمر رد من البد بل فسه،ن رأي من املسائل

گ  گ  ڳ     ڳ    گژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گچ: تعاىل

 يدعي قد وألنه ،(1)چڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں
 وكوشفت وكذا، كذا رأيت إني: فيقول دعواه، يف كاذب هو من الكرامة

 األمر أخذ فإذا ذلك، يف كاذب وهو وكذا، كذا لي وحصل وكذا، بكذا
 إذا لكن سيحصل، الذي والضالل الفساد عن فناهيك العلماء عن مبعزل

 والتوفيق، والصالح باهلداية مجيًعا فلنبشر العلم أهل على وقًفا األمر كان
 .العظيم العلي باهلل إال قوة وال حول وال التكالن، وعليه املستعان واهلل

 صدق على دليل هي األولياء ديأي على خترج اليت الكرامات أن: السابعة
 آمن من اهلل أكرم فإذا متابعته، باختالف ختتلف الكرامة ألن ×، نبينا نبوة

 وأنه ،اهلل عند من رسول أنه على دليل فهذا ،أثره ىواقتف ،سبيله واتبع ،به
 للنبوة دعواه كانت لو إذ ،(اهلل رسول إني: )قوله يف الصدق كل صادق

يقول شيخ  الكرامات، هذه مبثل أتباعه اهلل أكرم امل اهلل يرضاه ال كذًبا
ي ر، وما جيالسنة التصديق بكرامات األولياء ومن أصول أهل) :اإلسالم

اهلل على أيديهم من خوارق العادات، يف أنواع العلوم واملكاشفات، وأنواع 
 ،الف األمم يف سورة الكهف وغريهاواملأثور عن س ،القدرة والتأثريات

                                                 

 .83النساء:  (1)
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وهي  ،وسائر فرق األمة ،والتابعني ،حابةاألمة من الصوعن صدر هذه 
 .(1) (موجودة فيها إىل يوم القيامة

ّن الكرامات قد تكون حبسب ومما ينبغي أْن ُيعرف أ) :وقال رمحه اهلل تعاىل 
يقوي  ، فإذا احتاج إليها الرجل لضعف اإلميان أو احملتاج أتاه منها مااحلاجة

فال  ،هو أكمل والية هلل مستغنيًا عن ذلك ، ويكون منويسد حاجته ،إميانه
ال لنقص واليته، وهلذا كانت هذه  ،يأتيه مثل ذلك لعلو درجته، وغناه عنها

خبالف من جيري على يديه  ،األمور يف التابعني أكثر منها يف الصحابة
 .(2) (فهؤالء أعظم درجة ،اخلوارق هلدى اخللق وحاجتهم

حيال هذه املسألة إىل وا قد انقسمبلة اعلم رمحك اهلل تعاىل أن أهل القو
 :ثالثة أقسام

صاحلًا  لكل خارق، فكل ما صدر من أي عبد مثبت ،األول: مغال فيها
رامات اليت تدل على قربه كان أو طاحلًا وفيه نوع غرابة عدوه من قبيل الك

 ،والعرافني ،والكهان ،فأدخلوا السحرة ،صطفنيوأنه من امل ،من اهلل
وأرباب  ،وأغلب هؤالء من غالة التصوف ،من األولياءوالدجالني من ض

 الطرق.
الثاني: اجلفاة عن نصوص الوحي ودالئلها الدالة على وقوع الكرامة 
للمؤمنني، ونفوا وقوعها وزعموا أن اخلوارق لو جاز ظهورها من األولياء 

إمنا هو املعجزة، وبنوا على  -عندهم-إذ فرق ما بينهما  ،اللتبس النيب بغريه

                                                 

 .123: ـص العقيدة الواسطية (1)
 .(11/283) :جمموع الفتاوى (2)
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تزلة ذلك أنه ال جيوز ظهور خارق إال لنيب، وممن ذهب إىل هذا القول املع
 .قدميًا ومن تأثر بهم حديثًا

الثالث: أهل السنة الذين أثبتوا الكرامات، لكن ال على وجه اإلطالق، 
فقيدوها مبا قيدته النصوص الشرعية، وَوفِق األدلِة دون غلو أو جفاء أو 

بالوسط الذي هو العدل اخليار، وهدوا إىل  إفراط أو تفريط، فكانوا أسعد
 .الصراط املستقيم

هذا خالصة ما ذكره أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل يف هذه املسألة، واهلل هو  
 املوفق واهلادي وحده ال شريك له.

 القاعدة الثالثة عشرة  بعد املائة

 فكفر وغي وهوى( ×)كل دعوى للنبوة بعد حممد 

ق الذي قررته األدلة من الكتاب والسنة، فالنيب أقول: نعم، وهذا هو احل
ې  ى         ى  ائ  چ: هو خامت النبيني، وال نيب بعده البتة، كما قال تعاىل× 

ويف صحيح مسلم رمحه ، (1)چائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ
 :قال × اهلل رسوَل َأنَّاهلل تعاىل من حديث أبي هريرة رضي اهلل تعاىل عنه 

 ،بالرُّْعب وُنِصرُِْت ،الَكِلِم َجَواِمَع ُأْعِطيُت :بِسّت نبياءاأل على ُفّضلُت)
 ِإىل وُأرِسْلُت ومسجدا، َطهورا األرُض لي وجعلت الغنائُم، لَي وُأِحّلت

 اهلل رضي - وقاص أبي بن سعدوعن  ،(2)(النَّبيُّوَن بَي وُخِتَم ،َكافَّة اخللق
 :فقال ،تبوك غزوة يف طالب أبي بَن عليَّ َخلََّف × اهلل رسوَل َأنَّ) :- عنه

 مين تكوَن أن ترضى أما): فقال والصبيان؟ النساء يف ُتَخلُِّفين اهلل، رسوَل يا
                                                 

 .40األحزاب:  (1)
 تقدم خترجيه. (2)
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وعند أبي داود  ،(1)(بعدي نيبَّ ال أنه غرَي ،موسى من هارون مبنزلة
 ×: اهلل رسوُل :قال - عنه اهلل رضي - هريرةوالرتمذي من حديث أبي 

 يزعم كلُّهم ،ثالثني من قريبا ،َدجالون كذَّابون َثُيبع حتى الساعة تقوم ال)
 يزعم كلُّهم دجَّال ثالثون خيرج حتى) :داود أبي رواية ويف ،(اهلل رسول أنه
 يكذب كلُّهم ،دجاال كذَّابا ثالثون خيرج حتى) :أخرى ويف (،اهلل رسوُل أنه

 رضي هريرةويف الصحيحني من حديث أبي  ،(2) (رسوله وعلى اهلل على
 فئتان يقتتل حتى الساعة َتُقوَم ال) :قال × اهلل رسول أنَّ - عنه اهلل

 ُيَبعَث وحتى ،واحدة دعواهما عظيمة َمْقَتلة بينهما يكون ،عظيمتان
 وحتى ،اهلل رسول أنَّه يزعم كلَّهم ،ثالَثني من قريب ،كذابون دَّجالَون
 اهلرج ويكُثر فنت،ال وَتظهر ،الزمان ويتقاب ،الزالزُل وتكُثر ،العلُم ُيَقبَض

 املال ربَّ ُيِهمَّ حتى فيفيض املال فيكم يكثر وحتى -القتُل القتُل وهو -
 لي أرب ال :عليه عرضه الذي فيقول ،َيْعرضه وحتى ،صدقته يقبُل َمْن
 فيقول ،الرجل بقرب الرجل َيُمرَّ وحتى البنيان، يف الناس يتطاول وحتى ،فيه
 الناس ورآها طلعت فإذا مغربها، من الشمس تطلع وحتى ،مكانه ليتين يا

 أو ،قبل من آمنت تكن مل إميانها نفسا ينفع ال حني فذلك ،أمجعون آمنوا
 بينهما، َثوَبهُما الرجالن نشر وقد الساعة ولتقومن ،خريا إميانها يف كسبت

                                                 

ويف فضائل أصحاب (، 4416رقم: )البخاري يف املغازي، باب غزوة تبوك، أخرجه  (1)
 :ومسلم رقم(، 3706رقم: )، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه، ×النيب 

 .عنه، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي اهلل ×( يف فضائل أصحاب النيب 2404)
( يف الفنت، باب ما جاء ال تقوم الساعة حتى خيرج كذابون، 2219) :الرتمذي رقمرواه  (2)

 .( يف املالحم، باب يف خرب ابن صائد4335)( و4334( و)4333) :وأبو داود رقم
 (.هذا حديث حسن صحيح)قال الرتمذي: 
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 َبَلَبِن الرجل انصرف وقد الساعة وَلتُقوَمنَّ ،يطويانه وال ،يتبايعانه فال
 فيه، يسقى فال حوضه َيليُط وهو الساعة ولتقومن ،يطعمه فال ،َلْقحته

 إىل رواية ويف .(1)(َيْطَعمُها فال ،فيه إىل أكلته َرَفَع وقد الساعُة ولتقوَمنَّ
 :قال × اهلل رسوَل أن :رواية يف وملسلم ،(2)(اهلل رسول هأن يزعم) :قوله

 :يقول كلُّهم ،لنيدجَّا كّذابني ثالثني من قريب خيرج حتى الساعُة تقوم ال)
 الناس ويؤمن ،مغربها من الشمس تطلَع حتى الساعُة تقوم وال ،نيب إنه

 يف َكَسَبْت أو قْبُل من آمنْت تكن مل إمياُنها نفسا ينفع ال فيومئذ ،أمجعون
 وراء اليهوديُّ فيفرُّ ،اليهوَد تقاتلوا حتى الساعُة تقوم وال ،خريا إميانها
 الساعة تقوم وال ،ورائي يهودي هذا ،مسلم يا ،اهلل عبد يا :فيقول ،احلجر
فال بد أن يكون يف األمة من يدعي  ،(3) (الّشْعُر ِنعاهلم قوما تقاتلوا حتى
وهؤالء يف األعم األغلب يقرتنون بالشياطني ليضلوا الناس مبا  ،النبوة

 واألسود) :قال أبو العباس رمحه اهلل تعاىل ،اخلوارقمن هم ييرونه على أيد
 األمور ببعض خيربه من الشياطني من له كان النبوة ادعى الذي سيالعن

 يقولون مبا خيربوه أن الشياطني من خيافون كانوا املسلمون قاتله فلما ،املغيبة
 مسيلمة وكذلك ،فقتلوه كفره هلا تبني ملا امرأته عليه أعانتهم حتى فيه

                                                 

(، 7121، كتاب الرقاق، باب طلوع الشمس من مغربها، رقم: )البخاريأخرجه  (1)
 (.2954) :رقم ،باب قرب الساعة ،مسلم يف الفنت وأشراط الساعةو
(، 3608، كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف اإلسالم، رقم: )البخاريأخرجه  (2)
 :رقم ...الساعة حتى مير الرجل بقرب الرجلباب تقوم  ،مسلم يف الفنت وأشراط الساعةو
(157.) 
 :، رقم(15/90) مسلم، وهو موجود يف مسند اإلمام أمحد: مل أقف عليه بهذا اللفظ يف (3)
(9172.) 
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 بعض على ويعينه ،باملغيبات خيربه من الشياطني من معه كان الكذاب
 بالشام خرج الذي الدمشقي احلارث مثل كثريون هؤالء وأمثال ،األمور

 من رجليه خترج الشياطني وكانت ،النبوة وادعى مروان بن امللك عبد زمن
 وكان ،بيده مسحها إذا الرخامة وتسبح ،فيه ينفذ أن السالح ومتنع ،القيد
 وإمنا املالئكة هي :ويقول اهلواء يف خيل على وركبانا رجاال الناس يرى
 فيه ينفذ فلم بالرمح الطاعن طعنه ليقتلوه املسلمون أمسكه وملا ،جنا كانوا
 .(1)(فقتله فطعنه اهلل فسمى اهلل تسم مل إنك :امللك عبد له فقال

 :قال أنه × النيب عن مسلم صحيح يف ثبت وقد) :وقال رمحه اهلل تعاىل 
 عبيد أبي بن املختار هو بالكذا فكان .(2) (سيكون يف ثقيف كذاب ومبري)

 بن اهلل عبيد وقتل، هلم واالنتصار البيت أهل مواالة يظهر وكان، الثقفي
 اهلل رضي علي بن احلسني قتلت اليت السرية جهز الذي العراق أمري زياد

 ينزل السالم عليه جربيل وأن، النبوة وادعى الكذب أظهر إنه ثم ،عنهما
 أبي بن املختار إن :ألحدهما قالوا اسعب وابن عمر البن قالوا حتى عليه
ۀ  ہ  ہ  ہ  چ  :تعاىل اهلل قال صدق :فقال ،عليه ينزل أنه يزعم عبيد

 يزعم املختار إن :لآلخر وقالوا، (3)چہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے     ے  ۓ
ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  چ :صدق فقال إليه يوحى أنه

                                                 

 .168: ـالفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان ص (1)
، حابة، باب ذكر كذاب ثقيف ومبريها( يف فضائل الص2545) :رقمأخرجه مسلم  (2)

  .، باب ما جاء يف ثقيف كذاب ومبري( يف الفنت2221) :رقموالرتمذي 
 .222-221لشعراء: ا (3)
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واعلم رمحك  .(2)(الثقفي يوسف بن احلجاج فهو املبري وأما، (1)چک
 من املختلقون واختلقه الواضعون وضعه ملا التفات الاهلل تعاىل أنه 

 ،يف أن باب النبوة ال يزال مفتوحا الباطلة واألخبار ،الكاذبة األحاديث
 سعيد بن وحممد ،الكويف سعيد بن املغرية مثل الزنادقة من قوموهم 

 بها وحدثوا حاديثأ وضعوافإنهم  ،وغريهما الزندقة يف املصلوب الشامي
 أنس عن سعيد بن حممد رواه فمما ،الناس قلوب يف الشك بذلك ليوقعوا

. (3)(اهلل شاء ما إال بعدي نيب ال األنبياء خامت أنا) :× قوله يف مالك بن
 ابن ذكره وقد ،والزندقة اإلحلاد من إليه يدعو كان ملا االستثناء هذا فزاد
 على االستثناء تأول بل ،عليه يتكلم ومل التمهيد كتاب يف الرب عبد

كذب  (إال ما شاء اهلل) :وهذا االستثناء يف احلديث وهو قوله ،(4)الرؤيا
أنه سيكون بعده من يدعي أنه  ×وقد بني لنا نبينا  ،خمتلق لعن اهلل واضعه

وقد أمجع أهل  ،التحذير الكبري ،وحذرنا منهم ،وأمرنا بأن ال نصدقه ،نيب
فإنه  ×على أن من ادعى النبوة بعد رسول اهلل  العلم رمحهم اهلل تعاىل

ومكذب للمتواتر من  ،ألنه جاحد للمعلوم من الدين بالضرورة ،كافر
 غالة من النمريي نصر بن حممد أتباع همكالنصريية الذين  ،األدلة

 يف حيل اهلل أن أتباعه ويزعم الربوبية، ثم النبوة ادعى الذيو الرافضة،
 شيخ أفتى وقد أخرى، ضالالت وهلم رمات،احمل إباحة ويعتقدون علي،

                                                 

 .121األنعام:  (1)
 .(6/124) :اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية (2)
 مل أقف عليه بهذا اللفظ. (3)
 .(5/55) :التمهيد ملا يف املوطأ من املعاني واألسانيد (4)
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 من كثري ومن بل والنصارى، اليهود من أكفر بأنهم تيمية ابن اإلسالم
فتصديقهم هلذا املدعي للنبوة ثم الربوبية أحد أوجه تكفريهم  ،(1)املشركني
 أكثر قبل احلديث العصر يففإنه  ،ومنهم من يسمون بالقاديانية ،وضالهلم

 عليه اهلل لعنة - القادياني أمحد غالم مريزا يدعى رجل دباهلن ظهر قرن من
 اهلل أن زعم كما ،السماء من الوحي يتلقى أنه يزعم وكان ،النبوة ادعى -

 فانربى وأعوان أتباع له صار وقد ،سنة مثانني سيعيش بأنه أخربه وجل عز
 هممن وكان ،الدجالني من دجال أنه وبينوا ،عليه وردوا العلماء من كثري له

 إنه حتى عليه العلماء أشد من كان الذي تسري األمر اهلل ثناء الكبري العامل
 املفرتي الكاذب بأن ،هذا اهلل ثناء الشيخ القادياني حتدى هـ 1326 عام يف

 ويسلط ،صاحبه حياة يف املبطل يقبض أن اهلل ودعا ،سيموت الرجلني من
 شهرا عشر ثالثة دوبع ،حتفه فيه يكون والطاعون اهليضة مثل داء عليه

 نهايته زوجته أبو ذكر وقد ،بدعوته القادياني أصيب تقريبا أيام وعشرة
 من يعانيه ما ورأيت حضرته إىل فذهبت أيقظين مرضه اشتد وملا :بقوله
 صرحية بكلمة هذا بعد ينطق مل ثم بالكولريا أصبت :قائال فخاطبين األمل
حسان إهلي ظهري رمحه اهلل كما هو مدون يف كتاب القاديانية إل ،مات حتى
 به نطق مما النبيني خامت × وكونه) :قال األلوسي رمحه اهلل تعاىل ،(2)تعاىل

 خالفه مدعي فيكفر ،األمة عليه وأمجعت ،السنة به وصدعت ،الكتاب
 للنبوة مدع كل بتكذيب القطعولذلك فإنه ال بد من  .(3)(أصر إن ويقتل

                                                 

 .(28/474) :جمموع الفتاوى (1)
 مل أظفر بهذا اهلذا الكتاب. (2)
 .(11/219) :تفسري األلوسي (3)



 

 270 
 

 مثرات أبرز من هذابل إن  ،تأمل وأ نظر دون والسالم الصالة عليه بعده
 ادعى من اتباع من لألمة العصمة بها حتصل اليت النبوة ختم بعقيدة اإلميان
 هو العظيم األمر هذا على التنبيه كان وهلذا ،الكذابني الدجالني من النبوة

 بإخباره وذلك ،به النبوة ختم اعتقاد تقريره يف × النيب مقاصد أعظم من
 ال أنه تقريره ثم ،النبوة يدعي كلهم األمة هذه يف الثنيث كذابني خروج عن
فاحلذر احلذر أيتها الكرمية  ،واتباعهم تصديقهم من لألمة حتذيرا بعده نيب

ويا  ،وضال مضل ،وكافر دجال ،فإنه كذاب ومزور ،من أي مدع للنبوة
 جتبيف زمانكم فإنه   النبوة ادعى منإن  ،والة األمر يف زماننا وبعد زماننا

فال  ،وزنديق ومرتد ،ألنه دجال وكذاب ،قتله يجبف يتب مل نإف ،استتابته
 ،ولدينه وشريعته ×،تتهاونوا بتطبيق هذا احلكم انتصارا هلل تعاىل ولنبيه 

ألنه  ،نه كافر مرتدلم على املختار بن عبيد الثقفي بأوقد حكم أهل الع
 .ادعى النبوة

 واالختيار؟ االصطفاء ىعل مبناها أم مكتسبة النبوة هل :فإن قلت 
 وهو ،واالختيار االصطفاء على مبناها النبوة أن هو املسلمني قول :فأقول
 وقال، (1)چۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ :تعاىل قال ،تعاىل اهلل إىل عائد
 داخلة وهي، (2)چچ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍچ  :تعاىل

 .(3)چۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ  :تعاىل قوله عموم يف

                                                 

 .124األنعام:  (1)
 .75احلج:  (2)
 .68القصص:  (3)
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 للنص مكذب ألنه ،امللة عن وخروج كفر فإنه مكتسبة هابأن القول وأما
 :تعاىل قال وقد ،× بعده النبوة ادعاء إىل يفضي وألنه ،القاطع الصريح

 وقال ،(1)چې  ى         ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچ
 بعدي سيكون) :وقال ،(2) (النبيون بي وختم) :- والسالم الصالة عليه -

 ال األنبياء خامت وأنا ،اهلل رسول أنه يزعم كلهم كذابون دجالون ثالثون
 وختريفاتهم الفالسفة هذيان من مكتسبة بأنها فالقول ،(3)(بعدي نيب

  .وأعلم أعلى وهو املستعان واهلل ،كفرياتهم بأول هي وما ،وأباطيلهم
من مجلة عالمات الساعة  للنبوة املدعني ظهورواعلم رمحك اهلل تعاىل أن 

 × النيب عن - عنه اهلل رضي - هريرة أبي عن لصحيحنيا ففي ،الصغرى
 كلهم ثالثني من قريب كذابون دجالون يبعث حتى الساعة تقوم ال) :قال

 قال) :قال - عنه اهلل رضي - ثوبان حديث ويف ،(4) (اهلل رسول أنه يزعم
 ،باملشركني أميت من حي يلحق حتى الساعة تقوم ال) :× اهلل رسول
 دجالون ثالثون أميت يف سيكون وإنه ،األوثان أميت نم فئام تعبد وحتى

 داود أبو رواه، (بعدي نيب ال النبيني خامت وأنا نيب أنه يزعم كلهم كذابون
 ادعى من كل األحاديث بهذه املراد وليس ،(5)صحيح بإسناٍد والرتمذي

 له وصارت ،النبوة ادعى من املراد وإمنا ،حيصون ال كثري فإنهم ،النبوة

                                                 

 .40األحزاب:  (1)
 تقدم خترجيه. (2)
 تقدم خترجيه. (3)
 تقدم خترجيه. (4)
 .فيهما وال يف غريهما من كتب احلديث والتخريج مل أقف عليه بهذا اللفظ (5)
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 واألسود ،الكذاب كمسيلمة الفتنة به وعظمت أتباعه وكثر ،شوكة
 خويلد بن وطليحة ،اإلسالم إىل رجعت ولكنها ،وسجاح ،العنسي

 أبي بن واملختار ،إسالمه وحسن اإلسالم إىل ورجع تاب ولكنه ،األسدي
 صحيح بإسناٍد املسند يف أمحد اإلمام روى وقد، هؤالء وغري ،الثقفي عبيد
 ودجالون كذابون أميت يف) :قال - عنه اهلل رضي - حذيفة حديث من

 فدل ،(1) (بعدي نيب ال النبيني خامت وإني ،نسوة أربع منهم ،وعشرون سبعة
 .أعلم واهلل ،نسوة أربع للنبوة املدعني الكذابني هؤالء من أن احلديث هذا
  الزمان؟ آخر يف سينزل عيسى أليس :قلت فإن

 هذه جمددي مجلة من جمدد أنه على إمناو ،نيب أنه على ال ولكن نعم فأقول
 .األمة

 :قوله يف كما اجلزية سيلغي وهو الشريعة هلذه جمددًا يكون كيف :قلت فإن 
 الشريعة؟ هذه بها جاءت مما واجلزية (اجلزية ويضع)
 من - السالم عليه - عيسى نزول بعد اجلزية وضع إن بل ال، :فأقول 

 فوضعها اجملدد هلا املدح يف هلا ًامقر حكاها × ألنه ذلك ،× حممد شريعة
 ذلك يف وضعها كان لو إذ ،باإلقرار ثبتت أي ،إقراريه شريعة الزمن هذا يف

 ال احلاجة وقت عن البيان تأخري أن تقرر قد ألنه ×، لنبيه منكرًا الزمن
قال العلماء رمحهم اهلل  ،اجلواز على حجة × إقراره أن أيضًا وتقرر جيوز،
 من عليه ظهر وقد إال ،الكذابني من النبوة ادعى حدأ من وما) :تعاىل

 له ملن كذبه به ظهر ما عليه الشياطني واستحواذ والفجور والكذب اجلهل
 من عليه ظهر وقد إال ،الصادقني من النبوة ادعى أحد من وما متييز، أدنى

                                                 

 (.23358) :، رقم(38/380) :مسند أمحد (1)
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 ،ييزمت أدنى له ملن صدقه به ظهر ما اخلريات وأنواع والرب والصدق العلم
 يفعل أن والبد ،بأمور ويأمرهم ،بأمور الناس خيرب أن البد رسولال فإن

 به يظهر ما ويفعله ،عنه وخيرب به يأمر ما نفس من يظهر والكاذب أمورا،
 .(1) (كثرية وجوه من كذبه

 مجلة ذلك كان فقد الدجالني بعث وأما) :ويف االعتصام للشاطيب ما نصه 
 العبيدية من دَُّعَم :ومنهم ،وغريهم العباس بنى زمان يف تقدم من منهم
 معدا أن أشهد :يقول املؤذن جعل أنه عنه حكى فقد ،إفريقية ملكوا الذين
 فهم ،اهلل رسول حممد أن اشهد :احلق كلمة من عوضا ،اهلل رسول

 انتهى فلما ،أمره عن هذا هل لريوا ،معد إىل رفعوه ثم ،بقتله املسلمون
 لنفسه يدعى ومن ،اهلل لعنهم أذانهم عليهم أردد :قال ،إليه كالمهم
 السموات قامت به أنه يزعم ومن ،النبوة ييدع من شبه فهو العصمة

 كان وقد ،باملهدى املتسمى املغربي وهو ،النبوة دعوى جاوز فقد واألرض
 عليها واستظهر ،النبوة ادعى الفازازي له يقال رجل القريب الزمان يف

 ،العادات خلوارق وخميلة ،باتباملغي واإلخبار ،للكرامات موهمة بأمور
 البلد ذلك طلبة بعض مسعت ولقد ،مجلة العوام من ذلك على تبعهو

ۇئ    چ :تعاىل قوله يف ينظر آخذا - مالقة وهو - سئالبا هذا اختله الذي

 ليسوغ ،االحتماالت إليه يطرق وجعل ،تأويله ميكن وهل ،(2)چۆئ

                                                 

 .109: ـشرح الطحاوية ص (1)
 .40األحزاب:  (2)
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 شيخ يد على ياملفرت هذا مقتل وكان ،× حممد بعد نيب بعث إمكان
 .(1) (اهلل رمحه الزبري ابن جعفر أبى شيوخنا

وقد ظهر يف عصرنا كذلك رجل  ،وال خيلو منهم يف الغالب زمان :قلت 
أنا املقصود بقوله تعاىل  :وكان يقول ،ادعى النبوة وكان امسه خليفة

 ،ولكن مل يطل زمنه وهلل احلمد، (2)چٻ  پ  پ  پ  پچ : ملالئكته
ودعوى  ،أحد املسلمني جزاه اهلل خريا وال شلت ميينه بل قتل على يد

تتبع فيها من  ، أنبياء بال نبوة(: )النبوة كثري حتى ألف بعضهم كتابا أمساه
وجاء يف كتاب التبصري يف الدين  ،ادعى النبوة وهو دجال كاذب مفرت

 منهم)و :وهو يبني بعض فرق الرافضة ما نصه ،ومتييز الفرقة الناجية
 مواالة يدعي بتداءاال يف وكان ،العجلي سعيد بن مغرية أتباع ،املغريية

 بن احلسن بن احلسن بن اهلل عبد بن حممد بإمامة يقول وكان ،اإلمامية
 مسيا امسه يوافق املهدي إن :قال النيب أن يرو مبا يستدل وكان ،علي

 عليه والنيب اهلل عبد بن حممد هذا إن يقول وكان ،أبي اسم أبيه واسم
 النبوة ادعى الروافض بني التقدم له استقام فلما ،اهلل عبد بن حممد مالسال
 ويهزم ،املوتى به حييى وأنه ،األعظم اهلل اسم يعرف أنه يدعي وكان ،لنفسه

 ،نور من تاج رأسه على نور من رجل معبوده أن يقول وكان ،اجليوش به
 بن خالد إىل خربه رفع وملا ،أتباعه على بها يلبس كان كثرية خرافات وله

                                                 

 .592: ـاالعتصام للشاطيب ص (1)
 .30البقرة:  (2)
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 لقوله الروافض مبحمدية اليوم أتباعه وتعرف ،صلبه القسري اهلل عبد
  .(1) (اهلل عبد بن حممد بإمامة

فإنه سوسة فساد ال بد من  ،وهكذا كل ما ادعى النبوة فإنه ال بد من قتله
 .محاية األمة منها

 ذب،كا فهو بعده النبوة ادعى من وأن األنبياء، آخر × بأنه اإلميان فيجب
 كذاب فهو األمة، هذه يف الرسالة ادعى أو النبوة زعم من فكل هذا وعلى
 الناس أعني سحر ولو شعوذة، أو مبخرقة أتى ولو مضل، ضال أفاك،
 العوام، من واجلهلة الرعاع على يروج الذي والبهرج، السحر من بأنواع

 األحوال من الكذاب ومسيلمة العنسي األسود يدي على جرى كما
 وكذلك سليم، عقل ذي كل كذبها يعلم اليت ،الباطلة والرتهات نية،الشيطا
 الناس، بعض به وفنت وشوكة، أتباع له وحصل النبوة ادعى ممن غريهما
 الذي الكذاب الدجال وآخرهم القيامة، يوم إىل للنبوة مدع كل وهكذا
ۀ  چ: تعاىل قال وقد شره، من والتحذير ،فتنته وبيان بأمره السنة وردت

 أن على يدل فهذا، (2) چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے     ے  ۓ ہ  
 من وحي يأتيهم ما أن إليهم وختيل الشياطني، عليهم تنزل الكذابني أولئك

 اخلرافات وأن نورا، احلق على جيعل أن خلقه يف اهلل سنة ولكن اهلل،
 .األلباب ألولي ويتجلى أمرها، ينكشف وأن بد ال واألكاذيب

 

 

                                                 

 .125: ـالتبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني ص (1)
 .222-221الشعراء:  (2)
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 ابعة عشرة بعد املائةالقاعدة الر

  . (1)چائ  ەئ  ەئچ

يف سريه إىل اهلل تعاىل ال بد وأن يكون  : اعلم رمحك اهلل تعاىل أن العبدأقول
، والرجاء هو املراد بني اخلوف والرجاء، فاخلوف هو املراد بالرهب

، فإن الدعاء يراد به دعاء أي ويعبدوننا چائچ :بالرغب، وقوله
ن هنا أظهر يف دعاء العبادة، وهو إخبار عن العبادة ودعاء املسألة، ولك

، فوصف اهلل تعاىل ن هم أكمل الناس تعبدا هلل تعاىل، والذيبعض رسله
، فاخلوف عبادتهم بأنها بني اخلوف والرجاء، وهذا هو حقيقة التعبد

والرجاء بهما تستقيم أحوال العبد وتصفو عبادته، ألن أقواما عبدوا اهلل 
وا يف القنوط من رمحة اهلل تعاىل، ويف اليأس من عتعاىل باخلوف وحده فوق

، فوقعوا طائفة عبدوا اهلل تعاىل بالرجاء وحده روح اهلل تعاىل، بينهما قابلهم
فكل  بدوا اهلل تعاىل باألمرين مجيعا،، وأقوام عيف األمن من مكر اهلل تعاىل

ء، كما نه يقيمونها على ساق اخلوف والرجاون إىل اهلل تعاىل فإعبادة يتقرب
يقيمونها على اإلخالص واملتابعة، فالعبادة احلق هي ما كانت بإخالص 

وحمبة وخوف ورجاء، فاخلوف والرجاء ال بد منهما للسري إىل اهلل  ،ومتابعة
ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  چ: تعاىل، قال تعاىل آمرا باجلمع بينهما

التضرع هو األمل  ،(2)چى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ
ې  ې   ى  ى  ائ  چ: جاء، واخليفة يراد بها اخلوف، وقال تعاىلوالر

                                                 

 .20األنبياء:  (1)
 .205األعراف:  (2)
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  ىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئ  ۆئائ  ەئ  ەئ   وئ    وئ  ۇئ  ۇئ

هذا هو اخلوف،  چەئ   وئ   چ: فقوله تعاىل ،(1)چی    ی       ی  ی
 ، فإن اخلوف وحده يوجبالرجاء هو چوئ  ۇئ  ۇئ چ: وقوله تعاىل

، كما قال د تكون كفرا يف بعض صورها، وق، وهما حمرمانالقنوط واليأس
: وقال تعاىل ،(2)چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ: تعاىل

إن  ويقول أهل العلم: ،(3)چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ چ
رمحة اهلل تعاىل واليأس من روحه يكون كفرا ناقال عن مللة إن مل  نمالقنوط 

عاىل يكون من الكفر يقابله مطلق الرجاء، كما أن األمن من مكر اهلل ت
كفر، وخوف بال  ، فأمن بال مطلق خوفن مل يقابله مطلق اخلوفاألكرب إ

من الرجاء ولكنه  ، وأما إن كان اخلوف يقابله شيءمطلق رجاء كفر
، كما أن األمن إن كان يقابله شيء من اخلوف ولكنه ضعيف فهو كبرية

 الكبائر؟ عن سئل×  اهلل رسول أن عّباس ابن وعنضعيف فهو كبرية، 
 ،(4)(اهلل مْكر من واألمن اهلل، َرْوح من واليأس باهلل، اإلشراك): فقال

 بني معتداًل يكون أن املؤمن على جيب): العلم أهل قالولذلك فقد 
 فقط خياف وال اهلل، مكر من يأمن حتى فقط يرجو ال والرجاء، اخلوف

: قال عودمس ابن وعن، (5)(معتداًل يكون بل اهلل، رمحة من ييأس حتى
                                                 

 .9الزمر:  (1)
 .56احلجر:  (2)
 .87يوسف:  (3)
 مل أقف عليه. (4)
 .(2/73) :إعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيدانظر  (5)



 

 278 
 

 اهلل، رمحة من والقنوط اهلل، مكر من واألمن باهلل، اإلشراك: الكبائر أكرب)
: ىلا، ويقول اهلل تبارك وتع(1)الرّزاق عبد رواه(، اهلل روح من واليأس

 وهناك، (2)چچ  چ    ڇ    ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  چڃ  ڃ   چچ
 فهو هوحد باحلب اهلل َعَبَد من قوهلم، وهي السلف، عند مشهورة مقولة

 وحده بالرجاء عبده ومن حروري، فهو وحده باخلوف عبده ومن زنديق،
، وأهل موحد مؤمن فهو واحلب والرجاء باخلوف عبده ومن ،مرجئ فهو

السنة رمحهم اهلل تعاىل باجلمع بينهما وسط بني الوعيدية واملرجئة، فأما 
هلل تعاىل الوعيدية فإنهم عبدوا اهلل تعاىل باخلوف فقط، واملرجئة عبدوا ا

بالرجاء فقط، فاألولون غلبوا أدلة الوعيد، واآلخرون غلبوا أدلة الرجاء، 
وأما أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل فقد عبدوا اهلل باحلب واخلوف 

قال أهل العلم  والرجاء، فأهل السنة يعبدون اهلل تعاىل رغبا ورهبا، ولذلك
هي اخلوف وحده، وليست هي  : إن حقيقة اخلشية ليسترمحهم اهلل تعاىل

الرجاء وحده، بل حقيقة اخلشية هي اجلمع بني اخلوف والرجاء، فاخلشية 
خوف مشوب برجاء، ورجاء مشوب خبوف، وملا كان اخلوف والرجاء أمر 
تتفاوت معرفته يف القلوب على حسب تفاوت الناس يف معرفة اهلل تعاىل 

: ية الكاملة، كما قال تعاىلأهل اخلش م اهلل تعاىل همصار أهل العلم رمحه
شرتكوا مع العلماء يف فالناس وإن ا ،(3)چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ 

ألنهم أعرف باهلل تعاىل ، إال أن كمال اخلشية للعلماء خاصة، أصل اخلشية
                                                 

 (. 556) :، رقم(1/448) :تفسري عبد الرزاق (1)
 .99األعراف:  (2)
 .28فاطر: (3)
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، وعادة القرآن يف الوعظ هي اجلمع بني الرتغيب الذي هو من غريهم
ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   چ: ىلالرجاء، والرتهيب الذي هو اخلوف، كما قال تعا

 آيات معظم وهكذا ،(1)چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   ی  ی
 فقيام، يتكل وال أحد يقنط لئال والرجاء اخلوف فيها جيتمع العزيز القرآن

 صالحه موجب ـ احملبة واخلوف والرجاء ـ القلب يف الثالثة هذه
 من مينعه واخلوف احلبيب، يرضي ما فعل إىل تدفعه فاحملبة واستقامته،

 إقالة يف األمل يقوي والرجاء عنه، وحتجب تغضبه اليت األسباب تعاطي
 اخلوف مع القلب يف هلل احملبة وقيام، واملسرات الربكات وحصول ،العثرات
 ملا والتعلم بالتفكر إال يكون ال وذلك اهلل، مبعرفة إال يكون ال والرجاء

 قال ،لذلك القلب واستشعار ،املعاني من احلسنى اهلل أمساء عليه دلت
 باخلوف عبده ومن صويف، فهو وحده باحلب اهلل عبد من: العلماء بعض
 عبده ومن مرجئ، فهو وحده بالرجاء عبده ومن حروري، فهو وحده
 خلقه خرية بذلك اهلل وصف كما مؤمن، فهو والرجاء واخلوف باحلب
ې  ې     ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  چ: سبحانه يقول حيث

كان عباد اهلل الصاحلون  وقد ،(2)چەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ
ومع ذلك فقد كانوا  ،يتعبدون هلل تعاىل بأنواع التعبدات الكبرية والكثرية

خيافون أن ال يقبل منهم، ألنهم مع معرفتهم بكمال رمحة اهلل تعاىل وعفوه 
ٱ  ٻ  ٻ  چ: ، قال تعاىلون أنه اجلبار القوي شديد العقابإال إنهم يعرف

                                                 

 .50-49احلجر:  (1)
 .57اإلسراء:  (2)
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ي يقومون مبا يقومون به من أ ،(1)چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ
عنده من الثواب ، ورجاء فيما ظيما وإجالال هلل تعاىلالعبادات حبا وتع

، فيخافون أن ال يقبل منهم، واملغفرة والقبول، ولكن ال تزال قلوبهم وجلة
فجمعوا يف تعبدهم بني اخلوف والرجاء، ولذلك فإن من حكمة اهلل تعاىل 

 يعيش بني اخلوف والرجاء، فإنه لو علمأنه أخفي خامتة العبد عنه، حتى 
اهلل  ولو علم أنه من أهل اهلالك لنقنط، فأخفى ،أنه من أهل النجاة الغرت

 قال) :اهلل رمحه حجر ابن قالتعاىل عنه ذلك ليكون بني اخلوف والرجاء، 
 لطيف، وتدبري بالغة، حكمة العبد عن العمل خامتة تغييب يف بطال ابن
 عتوًا، ازداد هالكًا كان نإو وكسل، أعجب يًا،ناج وكان علم لو ألنه

 يرجو اإلنسان أن فمع، (2) (والرجاء اخلوف بني ليكون ذلك، عنه فحجب
 اهلل مكر يأمن حتى الرجاء هذا يف يسرتسل ال لكن ثوابه، ويرجو اهلل رمحة

 اهلل ثواب يرجو وأنه خوف، عليه ليس وأنه ،تؤثر ال الذنوب أن ويرى
 معه رجاء لكن يرجو والرجاء، باخلوف ربه يعبد نفاإلنسا ال، فقط،

 باملعاصي، يبالي ال وصار اهلل مكر أمن الرجاء يف اسرتسل إذا ألنه خوف،
 ال لكن ومعاصيه، ذنوبه من خياف اهلل، مكر من خياف اخلوف، وكذلك
 ،باهلل الظن وسوء ،التشاؤم على حيمله حبيث اخلوف هذا يف يسرتسل
 ويرجو، خياف بل ال، اهلل، روح من واليأس ،اهلل رمحة من والقنوط

 .والرجاء اخلوف بني جيمعفالواجب عليه أن 
 فإن قلت: وهل هما ال بد أن يكونا مستويني يف كل حال؟ 

                                                 

 .60املؤمنون:  (1)
 .(11/330) :فتح الباري البن حجر (2)
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اؤهما واجلواب: األصل املتقرر عند أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل هو استو 
فس يف ، ورغبة النإال إن جاء املرجح ألحدهما، ففي حال الصحة مثال

املعصية فإن الواجب على العبد تغليب جانب اخلوف، وإن كان يف حال 
ال ) ×:سياقة املوت فعلى العبد أن يرجح جانب الرجاء، لقول النيب 

يف حال التوبة  وكذلك، (1)(ميوتن أحدكم إال وهو حيسن الظن باهلل تعاىل
جانب ، ألنه إن غلب من املعاصي، فإن على العبد أن يغلب جانب الرجاء

اخلوف يف هذه احلالة فسيق يف اليأس من روح اهلل تعاىل أن يتوب عليه، 
ۓ  ۓ    ےۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےچ: قال تعاىل

ففي التوبة دائما يذكر جانب  ،(2) چۇ     ۇ   ۆ          ۆ  ڭڭ     ڭ       ڭ
هو املسيح  ولون إن اهللالرتغيب، وكما قال تعاىل يف حق النصارى الذي يق

ہ  ہ   چ: ، يقول اهلل تعاىل بعد ذلكابن مريم، وإن اهلل ثالث ثالثة

يقول العلماء رمحهم اهلل  ،(3)چھ  ے  ے  ھہ  ھ  ھ
هو و إال ميوت ال حتى الرجاء جانب يغلب فإنه املوت قرب إذا :تعاىل

 حيمله حتى الصحة حال يف اخلوف جانب غلب وأن باهلل، الظن حسن
 .حسنا كان احملرمات وترك ،باتالواج فعل على

واعلم رمحك اهلل تعاىل أن اخلوف من اهلل تعاىل عبادة، ولكن ال بد وأن  
تعلم أن ال يكون عبادة إال إن كان حامال للعبد على ترك املعصية والتوبة 

                                                 

ب األمر حبسن الظن باهلل تعاىل عند ( يف صفة اجلنة، با2877) :مسلم رقمأخرجه  (1)
 ( يف اجلنائز، باب ما يستحب من الظن باهلل تعاىل عند املوت.3113) :املوت، وأبو داود رقم

 .53الزمر:  (2)
 .74املائدة:  (3)
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، والعمل وترك إىل اهلل تعاىل، فاخلوف احملمود هو اخلوف احلامل على التوبة
 ،الذي حيمل صاحبه على اليأس من رمحة اهلل تعاىل ، وأما اخلوفاملعاصي

والقنوط من روح اهلل تعاىل فإنه اخلوف املذموم الذي يعاقب عليه صاحبه، 
، والقاعدة تقول: كل خوف احب هذا اخلوف مأزور وليس مبأجورفص

مدحه اهلل تعاىل يف القرآن فإمنا هو اخلوف الذي ميل صاحبه على التوبة 
الشرع بفعل املأمور وترك احملظور، وعدم رؤية تزام وال ،وترك املعصية

: ، فهذا النوع من اخلوف هو املمدوح أهله يف قوله تعاىلالعمل واالغرتار به
: ثم ذكر بعدها مثرة هذا اخلوف ونتيجته بقوله ،(1)چڭ  ڭ  ڭ  ۇچ
فهم ال خيافون خوف قنوط، بل هو خوف عمل  ،(2)چۇ  ۆ  ۆچ

 .وتعبد
 ق بني الرجاء واألماني؟فإن قلت: وما الفر 
 فأقول: أما الرجاء فإنه طمع مقرون بالعمل واالجتهاد يف الطاعة، وأما 

ٹ  ڤ       ڤ  چ: ، كما قال تعاىلاألماني فإنه طمع جمرد عن العمل

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    ڦڤ  ڤ  ڦ

، الكيس من دان نفسه، وعمل ملا بعد املوت) ×:وقال  ،(3)چچ

                                                 

 .50النحل:  (1)
 .50النحل:  (2)
 .123النساء:  (3)
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، ولعل ما ذكرنا (1) (والعاجز من أتبع نفسه هواها ومتنى على اهلل األماني
 .، واهلل املوفق واهلاديفيه كفاية إن شاء اهلل تعاىل لفهم هذا األصل العظيم

 القاعدة اخلامسة عشرة  

أهل السنة واجلماعة ال يشهدون للمعني جبنة وال نار إال من عهد له النص بذلك )

  الثواب وخيافون على املسيئني العقاب(ويرجون للمحسنني

: لقد تقرر عند أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل أن أمور الغيب أقول
فال جيوز االجتهاد فيها وإثباتها بالرأي واخلاالت اليت  ،مبنية على التوقيف

فإن العقل أحقر وأنقص وأقل من إدراك  ،مل تنب على علم وال على برهان
أو أنه من أهل  ،وتعيني أحد من اخللق أنه من أهل اجلنة ،بما وراء الغي

فهو من الغيب الذي طواه اهلل  ،هذا أمر ال يعلمه إال اهلل تعاىل ،النار بعينه
فما صح به النص قلنا  ،وإمنا مرد هذا اإلثبات النصوص ،تعاىل عن العقول

نه نقول بأ فإننا ،فإن ثبت النص الصحيح بأن فالنا املعني من أهل اجلنة ،به
فإننا  ،نه من أهل النار عيناومن شهد له النص الصحيح بأ ،يف اجلنة عينا

                                                 

ه، بن ماجا( ، و26) :قم( يف صفة القيامة، باب ر2461) :الرتمذي رقمرواه الرتمذي  (1)
ابن (، و17123) :، رقم(28/350) :أمحدو (، 4260باب ذكر املوت واالستعداد، رقم: )

، ويف مسند (7143) :، والطرباني يف الكبري(1112) :، والطيالسي(171) :املبارك يف الزهد
 -1/267: )، وأبو نعيم يف احللية(4/251 - 1/57) :، واحلاكم(1485) :الشاميني

، ويف (3/369) :لسننا، والبيهقي يف (185) :، والقضاعي يف مسند الشهاب(8/174
 .(4116) :، والبغوي يف شرح السنة(12/50) :، واخلطيب يف التاريخ(10546) :الشعب

، وصححه احلاكم يف املوضعني، فتعقبه الذهيب يف املوضع (هذا حديث حسن)قال الرتمذي: 
 .، ومل يتعقبه يف املوضع الثاني(هال واهلل، أبو بكر وا)األول بقوله: 

 .عليه هومدار احلديث، يف سندهو ضعيف، و أبو بكر بن أبي مريم الغساني
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عينه ومن مل يشهد له النص الصحيح ب ،ن فالنا املعني من أهل النارنقول بأ
فإنه ال جيوز لنا أن نثبت أنه يف اجلنة أو  ،أو من أهل النار ،أنه من أهل اجلنة

لرب واإلحسان إن كان من أهل اإلميان وإمنا نرجو له اجلنة وا ،يف النار
وخناف  ،والعمل الصاحل ومات على ذلك ،والتوحيد الصحيح ،الصايف

فنحن يف هذا الباب  ،عليه من العقوبة إن كان من أهل املخالفة املعاصي
وال  ،وال مدخل يف هذا األمر للعقول وال للتشفي ودرك الغيظ ،تبع للنص

وعلى ذلك  ،أوله إىل آخره إىل النصوص وإمنا مرد األمر من ،لالجتهادات
وامرأة نوح  ،وأبا جهل بعينه يف النار ،إن أبا هلب بعينه يف النار :فنقول

 ×ووالد النيب  ،وعمرو بن حلي بعينه يف النار ،وامرأة لوط بعينهما يف النار
وكل  ،ووالد إبراهيم عليه الصالة والسالم بعينه يف النار ،بعينه يف النار

ن لنا مبن خالف األدلة الشرعية أوال ش ،ه باألدلة وليس باهلوىذلك نثبت
وأصحاب  ،الذي ال فائدة منه ،والكالم الفارغ ،والتعصب ،مبجرد اهلوى

كذا كل من ورد الدليل وه ،هم بأعيانهم يف النار ـ قليب بدر ـالقليب 
ن وأما م ،نه من أهل النار فإننا نقول جزما بأنه من أهل الناراخلاص به بأ

كالعشرة املبشرين  ،ل اجلنة فهو من أهل اجلنة بعينههشهد النص بأنه من أ
 ،وسعد بن أبي وقاص ،وعلي ،وعثمان ،وعمر ،وهم أبو بكر ،باجلنة

 ،ة عامر بن اجلراحدوأبو عبي ،الرمحن بن عوف وعبد ،وسعيد بن زيد
 ،والزبري بن العوام رضي اهلل تعاىل عنهم وأرضاهم ،اهلل وطلحة بن عبيد

ونسأل  ،وجزاهم اهلل تعاىل عنا وعن املسلمني خري ما جزى عاملا عن أمته
وبالل  ،وكذلك عكاشة بن حمصن األسدي ،اهلل تعاىل أن حيشرنا يف زمرتهم

 ،وكانوا ألفا وأربعمائة ×،وأصحاب الشجرة الذين بايعوا النيب  ،بن رباح
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سعدهم بهذه نهم بأعيانهم يف اجلنة ـ وما أفهؤالء قد شهد هلم النص بأ
وإمنا  ،وال أقصد بهذا االستيفاء هادة العظيمة وأفرج قلوبهم بها ـالش

وأما من مل يشهد له النص بأنه من أهل النار وال من  ،أرادت التمثيل فقط
 ،إما أن يكون من اخلري والطاعة وميوت على ذلك :نه ال خيلوفإ ،أهل اجلنة

من باب الرجاء وحسن  ،ةففي هذه احلالة نرجو له اخلري والثواب واجلن
وإمنا هو  ،وال من باب الشهادة اخلاصة ،ال من باب التألي ،الظن باهلل تعاىل

فإن اهلل تعاىل وعد أهل  ،وحسن الظن باهلل تعاىل ،من باب الرجاء العام
وإن كان من أهل املخالفة واملعاصي والبدع  ،الطاعة باجلنة واخلريات

ولكننا خنشى عليه أن  ،من أهل النار ومات على ذلك فإننا ال جنزم بأنه
واملتنكبني عن شريعته  ،ألن اهلل تعاىل توعد املخالفني لدينه ،يكون من أهلها
ولكن هذا من باب الشهادة العامة ال من باب الشهادة  ،بالويل والعقوبة

وهذا الذي قررته لك هو الذي اتفق عليه أهل السنة واجلماعة  ،على املعني
وال بد وأن تفرق وفقك اهلل تعاىل  ،وثبت أحياءهم ،أمواتهم رحم اهلل تعاىل

 ،والشهادة اخلاصة ،يف هذا الباب بني ما كان من باب الشهادة العامة
واملتقرر عند أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل أن الشهادة العامة على أهل 

 لوالشهادة أله ،املخالفة بالنار ال تستلزم انطباقها على األفراد بأعيانهم
نهم يف اجلنة ال تستلزم انطباقها على األفراد اخلري واإلميان والطاعة بأ

 أو وجود املوانع ما من فوات الشروطن الفرد قد يكون فيه فإ ،بأعيانهم
واملتقرر يف القواعد أن داللة العام  ،يوجب له خروجه عن احلكم العام

كر لك طرفا واألدلة على ذلك كثرية نذ ،وليست بقطعية ،على أفراده ظنية
 رضي - عائشةيف صحيح مسلم رمحه اهلل تعاىل من حديث  :منها فنقول
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 ،اجلنة عصافري من ُعّصُفور له، ُطَوبى :فقلُت ،َصيب ُتُوفَِّي) :قالت عنها اهلل
 فخلق النار، وخلق ،اجلنَة َخَلَق اهلل أن تدريَن ََواَلأ) :× اهلل رسوُل فقال
 إىل × اهلل رسوُل ُدعَي) :قالت :رواية ويف .؟(1)(أهال وهلذه ،أهال هلذه

 من ُعصفور ،هلذا طوبى ،اهلل رسوَل يا: فقلُت ،األنصار من ِبيص جنازِة
 ،عائشة يا ذلك غري أو) :فقال ،يدرْكُه ومل ،السُّوَء يعمل مل ،اجلنة عصافري

 للنار وخلق ،آبائهم أصالِب يف وهم هلا َخَلَقُهْم ،أهال للجنة َخَلَق اهلل إن
ن أطفال أمع أن املعلوم ب ،(2)(آبائهم أصالب يف وهم هلا َخَلقهم ،أهال

وحكى اإلمجاع على هذا احلكم طائفة من أهل العلم  ،املؤمنني يف اجلنة
أطفال  :ولكن هذا من باب الشهادة العامة فنحن نقول ،رمحهم اهلل تعاىل
رضي اهلل  ولكن الشهادة اليت قالتها أما املؤمنني عائشة ،املؤمنني يف اجلنة

بل هي من قبيل الشهادة  ،تعاىل عنها ليست من قبيل الشهادة العامة
 ×فنهاها النيب  ،فهي شهدت بأن هذا الطفل املعني من أهل اجلنة ،اخلاصة

وال جيوز االستدالل عليه تعيينا  ،ألن هذا األمر من الغيب ،عن ذلك
ن هذا ال يستلزم منه ولك ،املؤمنون يف اجلنة :كما أننا نقول ،بالشهادة العامة

بل من املؤمنني من هو من أهل النار بسبب  ،أن يكون كل مؤمن يف اجلنة
ولكن  ،أهل البدع يف النار :وكذلك نقول ،الكبائر اليت مل يغفرها اهلل تعاىل

أو الشهادة لكل مبتدع بأنه من  ،هذا ال يلزم منه دخول كل مبتدع بعينه
فداللة  ،لزم انطباقه على أفراده تعييناألن احلكم العام ال يست ،أهل النار

                                                 

 .( يف القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة2262) :مسلم رقمأخرجه مسلم،  (1)
 :وأبو داود رقم (،1947رقم: ) النسائي يف اجلنائز، باب الصالة على الصبيان،رواه  (2)
 ( يف السنة، باب يف ذراري املشركني.4713)
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أطفال املؤمنني  :فاملخرج يف ذلك أن نقول ،العام على أفراده ظنية ال قطعية
ألن  ،ولكن ال جنزم لطفل معني من أطفال املؤمنني بأنه يف اجلنة ،يف اجلنة

ولكن مبا  ،نه من أهل اجلنة ال بد فيها من الدليل املعنيمعني بأالشهادة لل
فال جرم أننا نرجو له اخلري واجلنة بأمر  ،ت وهو طفل وأبواه مؤمنانأنه ما

ال من  ،من باب الرجاء فقط ،فنحن نرجو له أن يدخل اجلنة ،اهلل تعاىل
ة الشهادة ومن األدلة ما ورد يف مسأل  ،باب القطع والتألي على اهلل تعاىل

واألدلة  ،ومن كان شهيدا فال جرم أنه من أهل اجلنة ،نه شهيدلفالن بأ
وأخربت بعظيم فضل  ،العامة دلت على فضل املوت يف سبيل اهلل تعاىل

ولكن هذا  ،وما هلم من املنازل العالية والنعيم املقيم ،الشهداء عند اهلل تعاىل
 ،بأن فالنا املعني من الشهداء :ال جييز لنا أن نقول ملن مات يف أرض املعركة

و أ ،سيبه وال نزكي على اهلل أحداحنسبه كذلك واهلل تعاىل ح :إال أن نقول
وداللة  ،املهم أنك ال جتزم أنه بعينه من أهل اجلنة ،إن شاء اهلل تعاىل :نقول

ال تستلزم انطباقها على كل فرد من  ،ن الشهداء يف اجلنةاألدلة العامة بأ
ولذلك  ،ألن احلكم العام شيء واحلكم اخلاص شيء آخر ،أفراد الشهداء

وأخرج بسنده عن  ،باب ال يقال فالن شهيد :هلل تعاىلقال البخاري رمحه ا
 سبيل يف أحد ُيْكَلُم ال) :قال ×أبي هريرة رضي اهلل تعاىل عنه أن النيب 

 لوُن واللوُن القيامة يوم جاَء إال  - سبيله يف يْكَلم مبن أعلم واهلل - اهلل
يكلم يف واهلل أعلم مبن ) ×:فتأمل قوله  ،(1)(امِلْسك ريُح والرِّيُح ،دم

هل كان خملصا  ،وحنن ال ندري عن نيته ،فاألمر مداره على النية (،سبيله

                                                 

 :وأبو داود رقم (،1947رقم: ) النسائي يف اجلنائز، باب الصالة على الصبيان،رواه  (1)
 ( يف السنة، باب يف ذراري املشركني.4713)
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فإن من قاتل يف سبيل اهلل تعاىل لتكون كلمة اهلل تعاىل هي العليا  ،هلل تعاىل
وهذا أمر ال يعلمه من نيته إال اهلل  ،نه شهيدالذي حيمد ويوصف بأفهو 
واألعمال  ،ت والسرائرواحلساب يوم القيامة يكون على النيا ،تعاىل

 سعد بن سهلويوضح هذا األمر ما يف الصحيحني من حديث  ،باخلواتيم
 هو الَتَقى) :قال × اهلل رسوَل َأنَّ :- عنه اهلل رضي - الساعدي

 ِإىل اآلخروَن وماَل ،َعْسَكِرِه ِإىل × النيبُّ ماَل فلما ،فاقَتَتلوا ،واملشركوَن
 فاذَّة وال ،ةَذشا هلم َيَدع ال َرُجل × اهلل رسوِل أصحاب ويف ،َعسَكِرهم

 ،فالن أجزَأ كما أحد اليوَم ِمنَّا َأْجَزَأ ما :فقالوا ،بسيفه يضرُبها ،اتََّبَعها ِإال
 أهِل من َأيَُّنا :قال :رواية ويف - النَّاِر أهِل ِمن ِإنَُّه َأَما) :× اهلل رسوُل فقال
 ،َأبدا صاِحُبُه َأنا :القوم ِمَن رجل فقال ؟الناِر أهِل من هذا كاَن ِإن ،اجلنَِّة
 َفُجِرَح: قال ،َمَعُه َأْسَرَع َأْسَرَع َوِإذا ،َمعه َوَقَف َوَقَف ُكلََّما ،َمَعُه فخرَج :قال

 بني وُذَباَبُه ،باألرِض َسيَفُه فوضع املوَت، فاسَتعَجَل ،شديدا ُجْرحا الرجل
 ،× اهلل رسوِل ِإىل الرجُل فخرج ،َنفَسُه فقتَل سيفِه على حتاَمَل ثم ،َثْدَيْيِه
 الذي الرجُل :قال ؟(ذاك وما) :قال ،× اهلل رسوُل َأنََّك أشهُد: فقال

 ،به لكم أنا: فقلت ،ذلك الناُس فأعظَم الناِر، أهِل من أنُه آنفا ذكرَت
 فوضع املوَت، فاستعجل ،شديدا ُجرحا ُجِرَح حتى ،طلبه يف فخرجُت

 فقال ،َنفَسُه فقتَل عليه حتاَمَل ثم ،َثدَييِه بني اَبُهوُذَب باألرض َسيِفِه َنْصَل
 يبدو فيما اجلنَِّة أهل َعمَل َلَيْعَمُل الرَُّجَل ِإنَّ) :ذلك عند × اهلل رسوُل
 يبدو فيما النار أهل عمَل ليعمُل الرجل وِإنَّ ،النار أهل من وهو للناس
 أو باخَلواِتيم، عماُلاأل اوِإمن) :ويف رواية .(1) (اجلنة أهل من وهو ،للناس
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ن شهادتهم على املعني مل أب ×فانظر كيف أثبت هلم النيب  .(1) (واِتيمهاخَب
فاحذر من  ،واألعمال باخلواتيم ،ألن األمر إىل اهلل تعاىل ،تكن صائبة

أتشهد ألحد مات يف أرض املعركة بانه شهيد بعينه وتطلق القول بدون 
وال  ،أحسبه كذلك :أو تقول ،ذلكأرجو له  :أن تقول ،تعليقه باملشيئة

 :- عنه اهلل رضي - هريرةويف حديث أبي  ،أزكي على اهلل تعاىل أحدا
 :باإِلسالم ُيْدَعى ممن لرجل فقال ،َخْيَبَر×  اهلل رسوِل مع َشِهْدنا) :قال

 فأصابْتُه شديدا، ِقتاال الرَُّجُل َقاَتَل ،القتاُل َحَضَر َفَلمَّا ،(النار أهل من هذا)
 فِإنَُّه ،النار أهل من ِإنَُّه :آنفا له قلَت الذي ،اهلل رسوَل يا :له فقيل ،احةجر
 فكاد ،(النار ِإىل) ×: النيب فقال ؟مات وقد ،شديدا ِقتاال اليوم قاتل قد

 ،َيُمْت َلم ِإنه :له قيل ِإذ ،ذلك على ُهْم فبينما ،َيرتاَب أن املسلمني بعُض
 فقتل ،اجلراح على يصرب مل ،الليل من كان فلما ،شِديدة ِجراح به ولكن
 ثم ،ورسوله اهلل عبد َأنِّي َأشهد ،أكرُب اهلل) :فقال ،× النيبُّ فُأخرب ،نفسه

 اهلل وإن ،مسلمة َنْفس ِإال اجلنة َيدخَل َلْن ِإنَُّه): الناس يف فنادى بالال أمر
بني الشهادة  ×يب فانظر كيف فرق الن ،(2)(الَفاِجِر بالرَُّجِل الديَن هذا َلُيؤيُِّد
ومبدأ الغلط يف هذا الباب هو عدم التفريق بني  ،والشهادة اخلاصة ،العامة

فليست األحكام العامة ال بد وأن تصدق على املعني ال  ،أنواع الشهادات
                                                 

ب ال ويف اجلهاد، با(، 6493رقم: )البخاري يف القدر، باب العمل باخلواتيم، أخرجه  (1)
رقم: ويف الرقاق، باب األعمال باخلواتيم وما خياف منها، رقم: )(، يقول: فالن شهيد، 

 ( يف اإلميان، باب غلظ حتريم قتل اإلنسان نفسه.112) :ومسلم رقم(، 6607)
رقم: البخاري يف اجلهاد، باب إن اهلل ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، أخرجه  (2)
( يف 111) :ومسلم رقم(، 6606رقم: )عمل باخلواتيم، ويف القدر، باب ال(، 3062)

 اإلميان، باب غلظ حتريم قتل اإلنسان نفسه.
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ألنه قد يقوم يف املعني ما مينعه من ترتب هذه األحكام  ،جبنة وال بنار
وكما  ،نتفاء مانع من موانعهاأو ال ،إما بفوات شرط من شروطها ،العامة

مع أنه ثبت عنه  ،(1) (فإني ال أعلم إال أنه حيب اهلل ورسوله ،ال تعلنه) :يف
فلما توجهت  ولكن هذا احلكم عام، ،(2)أنه لعن اخلمرة على عشرة أوجه

ألن املعني قد تقوم ما مينعه  ،×اللعنة إىل املعني نهى عن ذلك رسول اهلل 
أو يفوت فيه من الشروط ما مينع  ،على فاعل ذلكمن العقوبة املرتتبة 

 .ترتب الثواب املرتتب على هذا الفعل املعني
ومن  ،وأمور الغيب مبنية على التوقيف ،واملهم أن األمر من أمور الغيب 

ما رواه اإلمام البخاري وغريه من حديث  :األدلة على هذه القاعدة الطيبة
 - األنصار ِمَن امرأة - العالء أم أن) :- عنه اهلل رضي - زيد بن خارجة
 بن عثمان لنا فطار ،ُقرعة املهاجرون اقُتِسَم أنه :أخربته ،× النيب بايعِت

 وُغسِّل تويف فلما ،منه ُتُوفِّي الذي وَجَعُه َفَوِجَع ،أبياتنا يف فأنزلناه َمْظعون،
 ،السائب أبا عليك اهلل رمحة: فقلت ،× اهلل رسوُل دخل أثوابه، يف وكفِّن

 اهلل أن يدريك وما) :× النيب فقال ،اهلل أكرمك لقد :عليك فشهادتي
 أّما): فقال اهلل؟ يكرمه فمن اهلل رسول يا وُأمِّي أنت بأبي: فقلت ؟(أكرَمُه

 وأنا - أدري ما واهلل ،اخلري له ألرجو ِإني واهلل ،اليقني جاءه فقد هو
، وأحزنين أبدا بعده أحدا يُأَزكِّ ال فواهلل: قالت ؟(بي ُيفَعُل ما - اهلل رسول

 اهلل رسول فجئُت جتري، َعينا النوم يف لعثمان ذلك، قالت: فنمت، فأريت
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× فانظر كيف نهاها النيب  ،(1)(عمله ذلِك) :فقال ،له ذلك فذكرت ،×
ولكن ال  ،ت على اإلميانامع أنه م ،هذه الشهادة اجملزوم بها للمعني عن

 .يف اجلنة يستلزم هذا أن نشهد له بعينه أنه
 وال) :قال الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل تعاىل يف سياق عقيدته 

 ،× اللَّه رسول له شهد من إّلا نار وال جبنَّة املسلمني من أَلحد َأشهد
 .(2)(املسيء على وأخاف ،للمحسن أرجو ولكين

 :وجاء يف أصول السنة لإلمام أمحد ومجلة من أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل 
 للصاحل نرجو ،نار وال جبنة يعمله بعمل القبلة أهل على نشهد وال)

ولكن ال  .(3)(اهلل رمحة له ونرجو املذنب املسيء على وخناف ،عليه وخناف
 ،بد وأن تعلموا وفقكم اهلل تعاىل أن هذه القاعدة إمنا هي يف أهل القبلة

 كفره على تما من أما القبلة، أهل من املعني حق يف فكالمنا هنا إمنا هو
 فهذا ،نصراني أو يهودي أنه نعلم وحنن مات أو ،والنصارى اليهود من

 فبشره كافر بقرب مررت يثماح) :النار أهل من بأنه عليه ُيْشَهُد كافر
 .(4)(بالنار

                                                 

 (.2687، كتاب الشهادات، باب القرعة يف املشكالت، رقم: )صحيح البخاري (1)
 .14: ـأصول اإلميان حملمد بن عبد الوهاب ص (2)
 .50: ـد بن حنبل صأصول السنة ألمح (3)
 :، رقم(3/299) :مسند البزار(، و19687) :، رقم(10/454) :جامع معمر بن راشد (4)
عمل اليوم والليلة البن (، و326) :، رقم(1/145) :املعجم الكبري للطرباني(، و1089)

 (.595، رقم: )546: ـالسين ص
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 يعفو أن املؤمنني من للمحسنني ونرجوا) :وقال الطحاوي رمحه اهلل تعاىل 
 .(1) (باجلنة هلم نشهد وال عليهم، نأمن وال ،برمحته اجلنة ويدخلهم عنهم

 من فيها وما بلتعه، أبي بن حاطب قصة :وتأمل) :ويف الدرر السنية ما نصه
 أنه :منه حدث لكن سبيله، يف وجاهد ورسوله، اهلل إىل هاجر فإنه الفوائد،

 رسول بشأن خيربهم مكة، أهل من املشركني إىل × اهلل رسول بسر كتب
 وماله أهله، حتمي عندهم، يدًا بذلك يتخذل جلهادهم، ومسريه × اهلل

 يف جعلته ظعينة، :الكتاب أعطى قد وكان خبربه، الوحي فنزل مبكة،
 وأخربهما، الظعينة، طلب يف والزبري، عليًا، × اهلل رسول فأرسل شعرها،

 أخرجت حتى وتهدداها، ذلك، فكان خاخ، :روضة يف جيدانها أنهما
 بلتعة، أبي بن حاطب فدعا×،  اهلل رسول به فأتي فائرها،ض من الكتاب

 أفعل ومل إمياني، بعد أكفر مل إني اهلل رسول يا :فقال ؟(هذا ما) :له فقال
 بها أمحي يد، القوم عند لي تكون أن أردت وإمنا اإلسالم، عن رغبة هذا

 قتله، يف عمر واستأذن ،(سبيله خلوا صدقكم،) :× فقال ومالي، أهلي،
 على اطلع اهلل أن يدريك، وما) :قال املنافق، هذا عنق أضرب دعين :فقال
 ذلك، يف اهلل وأنزل .(2) (لكم غفرت فقد شئتم، ما اعملوا :فقال بدر، أهل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ :فقال املمتحنة، سورة صدر

ٹ  ٹ  ٹ    ٿپ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ

ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄڦ  ڦ  ٹ  ڤ  ڤ              ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

                                                 

 .61: ـمنت الطحاوية بتعليق األلباني ص (1)
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 فدخل، اآليات ،(1)چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چڃ    چ  چ
 وله بعمومه، النهي وتناوله به، ووصفه اإلميان، باسم املخاطبة، يف حاطب

 أن :يشعر ما الكرمية، اآلية يف أن معه إرادته، على الدال السبب، خصوص
 ضل قد ذلك، فاعل وأن ة،باملود إليهم أبلغ وأنه مواالة، نوع حاطب فعل

 يكفر ال أنه يف ظاهر (سبيله خلوا صدقكم،) :قوله لكن السبيل، سواء
 فعل وإمنا ،مرتاب وال شاك، غري ورسوله، باهلل مؤمنًا كان وإذا بذلك،

 .سبيله خلوا :قال ملا كفر، ولو دنيوي، لغرض ذلك
 أهل من ألحد جنزم وال) :وقال ابن قدامة رمحه اهلل تعاىل يف ملعة االعتقاد

 للمحسن نرجو لكنا ×، الرسول له جزم من إال نار وال جبنة القبلة
 عن خنرجه وال ،بذنب القبلة أهل من أحدا نكفر وال ،املسيء على وخناف

 .(2) (بعمل اإلسالم
 كما: )وقال أبو العباس رمحه اهلل تعاىل يف بيان عقيدة أهل السنة واجلماعة 

 لزمهم توبته بقبول قطعوا لو فإنهم مذنبا عاقبي تعاىل اهلل بأن يقطعون ال
 ،نار وال جبنة ال القبلة أهل من ألحد يقطعون ال وهم ،اجلنة له يقطعوا أن
 .(3)(النص له قطع من إال

 اجلنة يف املسلمني وأطفال) :ويف االختيارات البن تيمية رمحه اهلل تعاىل 
 :الصحيحني يف ثبت ما فيهم األجوبة فأصح املشركني أطفال وأما ،إمجاعا

                                                 

 .1املمتحنة:  (1)
 .38: ـملعة االعتقاد ص (2)
 .(7/418) :جمموع الفتاوى (3)
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 حنكم فال ،(1)(عاملني كانوا مبا أعلم اهلل) :فقال اهلل رسول عنهم سئل أنه
 فمن القيامة يوم ميتحنون أنهم ويروى ،نار وال جبنة ال منهم معني على
 األحاديث دلت وقد ،النار دخل عصى ومن اجلنة دخل منهم أطاع

 يف والصحيح ،رالنا يف وبعضهم ،اجلنة يف بعضهم أن على الصحيحة
 .(2) (القيامة عرصات يف ميتحنون أنهم املشركني أطفال

 جبنة له نشهد فال املعني الشخص يف نقف قد وإمنا) :وقال رمحه اهلل تعاىل 
 لكن ،به حنيط ال عليه مات وما باطنه حقيقة ألن ،علم عن إال نار وال

ن أنبه ومن باب الفائدة أحب أ ،(3)ء(املسي على وخناف ،للمحسن نرجو
 :فأقول وباهلل تعاىل التوفيق ،على مجل من املسائل املهمة يف هذا الباب

  ؟ما القول الصحيح يف أصحاب الفرتة :املسألة األوىل
هم اهلل تعاىل على يف هذه املسالة خالف بني أهل العلم رمح :واجلواب

وأرجح هذه األقوال إن شاء اهلل تعاىل هو ما اختاره أبو  أقوال متعددة،
وأما يف  ،وهو أنهم يعاملون يف الدنيا معاملة الكفار ،العباس رمحه اهلل تعاىل

ى  ى          چ :وذلك ألن اهلل تعاىل يقول ،اآلخرة فإنهم ميتحنون يف العرصات

                                                 

صحيح البخاري رقم: )البخاري يف القدر، باب اهلل أعلم مبا كانوا فاعلني، أخرجه  (1)
 :ومسلم رقم(، 1384رقم: )ويف اجلنائز، باب ما قيل يف أوالد املشركني، (، 6597)
 .مولود يولد على الفطرة( يف القدر، باب معنى كل 2659)
 .607: ـاالختيارات الفقهية ص (2)
 .(5/295) البن تيمية: منهاج السنة النبوية (3)
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ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ : وقال تعاىل ،(1)چائ  ائ  ەئ     ەئ

 .(3)چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ: وقال تعاىل ،(2)چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
م عليه احلجة يف الدنيا ومن مل تق) :رمحه اهلل تعاىليخ اإلسالم قال ش 

كاألطفال، واجملانني، وأهل الفرتات، فهؤالء فيهم أقوال، أظهرها  بالرسالة
جاءت به اآلثار: أنهم ميتحنون يوم القيامة، فيبعث إليهم من يأمرهم  ما

 .(4)(بطاعته، فإن أطاعوه استحقوا الثواب، وإن عصوه استحقوا العذاب
ولكن ال يعذب اهلل أحدا حتى يبعث إليه رسوال، : )وقال رمحه اهلل تعاىل

وكما أنه ال يعذبه، فال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة مؤمنة، وال يدخلها 
مشرك، وال مستكرب عن عبادة ربه، فمن مل تبلغه الدعوة يف الدنيا امتحن يف 

ذنب له ال يدخل  ال فمن ،اآلخرة، وال يدخل النار إال من اتبع الشيطان
النار، وال يعذب اهلل بالنار أحدا إال بعد أن يبعث إليه رسوال، فمن مل تبلغه 

 إليه كالصغري واجملنون، وامليت يف الفرتة احملضة، فهذا ميتحن يف رسوٍل دعوُة
 .(5)(اآلخرة كما جاءت بهذا اآلثار

وقال  ،يف تفسريهوهذه اآلثار اليت أشار إليها شيخ اإلسالم ذكرها ابن كثري  
وقد جاءت بذلك أثار كثرية يؤيد بعضها بعضا ) :ابن القيم، رمحه اهلل

فمنها: ما رواه اإلمام أمحد يف مسنده، والبزار أيضا بإسناد صحيح، فقال 

                                                 

 .15اإلسراء:  (1)
 .165النساء:  (2)
 .19األنعام:  (3)
 .(2/298) :اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية (4)
 .(14/477) :جمموع الفتاوى (5)
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اإلمام أمحد: حدثنا معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن األحنف بن 
عة ميتحنون يوم القيامة: أربقال: ) ×قيس، عن األسود بن سريع أن النيب 

رجل أصم ال يسمع، ورجل هرم، ورجل أمحق، ورجل مات يف الفرتة، أما 
 ،رب لقد جاء اإلسالم وأنا ما أمسع شيئا، وأما األمحق :األصم، فيقول

 رب لقد جاء اإلسالم والصبيان حيذفونين بالبعر، وأما اهلرم، :فيقول
أما الذي يف الفرتة، فيقول: فيقول: رب لقد جاء اإلسالم وأنا ما أعقل، و

رب ما أتاني رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فريسل إليهم رسوال أن 
ادخلوا النار، فوالذي نفسي بيده، لو دخلوها لكانت عليهم بردا 

قال معاذ بن هشام: وحدثين أبي، عن قتادة، عن احلسن، عن  ،(1)(وسالما
فمن دخلها )قال يف آخره: أبي رافع، عن أبي هريرة، مبثل هذا احلديث، و
 .(3) ،(2)(كانت عليه بردا وسالما، ومن مل يدخلها رد إليها

قد جاء  :قال احلافظ عبد احلق يف حديث األسود: )وقال رمحه اهلل تعاىل 
هذا احلديث، وهو صحيح فيما أعلم، واآلخرة ليست دار تكليف وال 

وحيثما  ،ما يشاء عمل، ولكن اهلل خيص ما يشاء مبا يشاء، ويكلف من يشاء
  .(4)(شاء، ال يسأل عما يفعل وهم يسألون

ورواه علي بن ) :وأكمل ابن القيم رمحه اهلل تعاىل سياق اآلثار بقوله
 ،املديين، عن معاذ بنحوه، قال البيهقي: حدثنا علي بن حممد بن بشران

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
 تقدم خترجيه.  (2)
 .397: ـطريق اهلجرتني وباب السعادتني ص (3)
 .397: ـطريق اهلجرتني وباب السعادتني ص (4)
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أخربنا أبو جعفر الرازي، أخربنا حنبل بن احلسني، أخربنا علي بن عبد 
ثم ذكر العالمة ابن القيم بقية مرويات  ،(1)(وقال: هذا إسناد صحيح اهلل،
فهذه األحاديث يشد بعضها بعضا، وتشهد هلا أصول )ثم قال:  ،اخلرب

الشرع وقواعده، والقول مبضمونها هو مذهب السلف والسنة، نقله عنهم 
 .(2) (األشعري، رمحه اهلل، يف املقاالت وغريها

من شهد له  :أهل الفرتة ينقسمون إىل أقسامفتلخص من هذا البحث أن  
 ،و بن نفيلركزيد بن عم ،نه يف اجلنةالنص منهم بأنه يف اجلنة فإننا نقول بأ

 رو بن حليمالنار كعنه يف بألنار فإننا نقول انه منهم يف ومن شهد النص بأ
نه يف اجلنة وال يف النار فإننا يف الدنيا وأما من مل يشهد النص له بأ ،وغريه

وأما يف اآلخرة  ،أي ال ندعوا له وال نستغفر له ،نعامله معاملة الكفار
وهذا القول قول وسط بني من  ،فأصح األقوال فيهم أنهم ميتحنون فيها

وخري األمور  ،و قال بأنهم معذبون مطلقاأ ،جعلهم معذورين مطلقا
 .واهلل تعاىل أعلى وأعلم ،أوساطها

وقد كثرت أقوال أهل العلم رمحهم  ،نيحكم أطفال املشرك :املسألة الثانية
ونتيجة  ،ولكن األقرب واألصح أنهم ميتحنون يف اآلخرة ،اهلل تعاىل فيهم

فالقول بامتحانهم هو  ،اهلل أعلم مبا كانوا عاملني :هذا االمتحان نقول فيها
 ، فإن هذا ال يتنافى(3) (اهلل أعلم مبا كانوا عاملني) ×:وأما قوله  ،األقرب

 ،ألن مصريهم بعد االمتحان ال يعلمه إال اهلل تعاىل ،بامتحانهممع القول 

                                                 

 .397: ـطريق اهلجرتني وباب السعادتني ص (1)
 .399: ـطريق اهلجرتني وباب السعادتني ص (2)
 تقدم خترجيه. (3)
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فهو ممن  ،فمن كان يف علم اهلل تعاىل أنه من أهل اإلميان فيما لو أدرك
واملوفقون يف هذا االمتحان هم الذين رآهم  ،سيوفق لتجاوز هذا االمتحان

هم ممن ولكن ،فإنهم من أوالد املشركني ،عند إبراهيم عليه السالم ×النيب 
 علم اهلل تعاىل أنه يكفر فيما وأما من سبق يف ،وفقوا لتجاوز هذا االمتحان

ولن يوفق  ،نه ممن سيكون من أهل النار يف االخرةفإ ،بقي حتى أدرك ول
ن اهلل تعاىل يعلم ما مل يكن أن لو وأنت خبري بأ ،يف جتاوز هذا االمتحان

هلل تعاىل يعلمها فيما مل ولكن ا ،فحاهلم يف الكرب مل تكن ،كان كيف يكون
وال  ،وبناء على ذلك فال نقول بأنهم كلهم يف النار ،كانت كيف ستكون

بل منهم من سيكون يف النار ومنهم من سيكون  ،نهم كلهم يف اجلنةنقول بأ
 .فاهلل أعلم مبا كانوا عاملني ،واحلال مردها إىل اهلل تعاىل ،يف اجلنة

 اْلَأِئمَُّة َعَلْيِه الَِّذي الصََّواُب َكاَن َوِلَهَذا) :قال أبو العباس رمحه اهلل تعاىل 
 ِبِه َصحَّ َما َوَنْحِوِهْم اْلُمْشِرِكنَي َأْطَفاِل ِمْن الدُّْنَيا ِفي ُيَكلَّْف َلْم ِفيَمْن

 ِمْنُهْم ِلُكلٍّ َنْحُكُم َفَلا ،(1)َعاِمِلنَي َكاُنوا ِبَما َأْعَلُم اللََّه َأنَّ َوُهَو ،اْلَحِديُث
 ،اْلِعْلِم ِمْن َيْظَهُر َما ِبَحَسِب َيْنَقِسُموَن ُهْم َبْل ،ِبالنَّاِر ِمْنُهْم ِلُكلٍّ َوَلا ،ِباْلَجنَِّة

 .(2) (اْلآَثار ِبَذِلَك َجاَءْت َكَما اْلَعَرَصاِت ِفي اْلِقَياَمِة َيْوَم ُكلُِّفوا إَذا َفُهْم
 يف املسلمني وأطفال) :ويف االختيارات ألبي العباس قال رمحه اهلل تعاىل 

 يف ثبت ما فيهم األجوبة فأصح املشركني أطفال وأما ،إمجاعا اجلنة
 كانوا مبا أعلم اهلل) :فقال اهلل رسول عنهم سئل أنه :الصحيحني

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
 .(1/79) :الفتاوى الكربى البن تيمية (2)
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 أنهم ويروى ،نار وال جبنة ال منهم معني على حنكم فال ،(1)(عاملني
 ،النار دخل عصى ومن اجلنة دخل منهم أطاع فمن القيامة يوم ميتحنون

 ،النار يف وبعضهم اجلنة يف بعضهم أن على الصحيحة األحاديث دلت وقد
 .(3) ،(2) (القيامة عرصات يف ميتحنون أنهم املشركني أطفال يف والصحيح

وهذا الذي قرره أبو احلسن األشعري رمحه اهلل تعاىل يف سياق عقيدته بعد  
 يف وقولنا) :رمحه اهلل تعاىلفإنه قال  ،التوبة والرجوع إىل املذهب احلق

 كما اقتحموها :يقول ثم ،اآلخرة يف نارا هلم يؤجج اهلل إن :املشركني أطفال
 .(4) بذلك( الرواية جاءت

 × النيب إىل مرفوعة آثار عدة بذلك جاءت وقد: )وقال رمحه اهلل تعاىل 
 نمم وغريهم املشركني أطفال ميتحن اآلخرة يف بأنه والتابعني الصحابة وعن

. (5)(عاملني كانوا مبا أعلم اهلل) :قوله تفسري وهذا ،الدنيا يف ةالرسال تبلغه مل
 وذكر ،واحلديث السنة أهل عن املقاالت يف األشعري ذكره الذي هو وهذا

 فيه اخلوض كره اليت اخلصومات يذهب التفصيل وهذا ،إليه يذهب أنه
 ،قوله تدفع وصنص جاءت كلهم بالنار هلم قطع من فإن ،كرهه من ألجلها

 مع هم :قيل إذ ثم ،قوله تدفع نصوص جاءت كلهم باجلنة هلم قطع ومن
 ،والنهي األمر يف اخلوض باب انفتح يذنب مل من تعذيب لزم آبائهم

 أمحد كان فلهذا ،والرمحة واحلكمة واحملبة والشرع والقدر ،والوعيد والوعد
                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
 .607: ـاالختيارات الفقهية ص (2)
 .، يف نفس القاعدةتكررت هذه اجلملة قبل قليل (3)
 مل أقف عليه. (4)
 تقدم خترجيه. (5)
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 أمحد به بأجا الذي × النيب جواب فأما ،خصومه كل أصل هو :يقول
 هذا يف اخلطاب فصل فإنه ،(1) (عاملني كانوا مبا أعلم اهلل) :قوله وهو آخرا

وهذا الكالم  ،أعلم تعاىل واهلل ،اآلخرة يف حكمه يظهر العلم وهذا ،الباب
وال أعلم أحدا من املتقدمني حبثها كما حبثها العالمة اإلمام ابن  ،خمتصر

فارجع  ،جاء يف حبثه باألمر العجابفقد  ،القيم يف كتابه أحكام أهل الذمة
 .واهلل أعلم ،إليه إن شئت

تعاىل فيمن اتفقت  اختلف أهل العلم رمحهم اهلل :املسألة الثالثة
وهلجت األسن  ،وأنه مات على اخلري ،نه من أهل اخلريالشهادات له بأ

  ؟نه يف اجلنة تعيينافهل يقال بأ ،بالثناء عليه باخلري
فقال بعض أهل  ،أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل فيه خالف بني :واجلواب

فإنه يكون من  ،لعلم رمحهم اهلل تعاىل بأن من أثنى عليه أهل زمانه باخلري
 على ُمرَّ) :قال - عنه اهلل رضي - مالك بن أنسبدليل حديث  ،أهل اجلنة

 َنْواَفأْث بأخرى ُمرَّ ثم ،(َوَجَبْت) :فقال ،خريا عليها فأْثَنْوا ،جبنازة × النيبِّ
 ،اهلل رسول يا :فقيل ،(وجبت) :فقال - ذلك غري قال أو - شرا عليها
 شهداُء املؤمنون ،القوم شهادُة): قال ؟وجبت :وهلذا ؟وجبت :هلذا قلت
 وذكر... خريا عليها فأْثَنْوا ،جبنازة َمرُّوا) :قال رواية ويف .(2)(األرض يف اهلل

 ،اجلنُة له فوجبت ،خريا عليه ُتمأثَنْي هذا) :قال ؟وجبْت ما: عمر فقال ،حنوه

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
 (.2642، رقم: )الشهادات، باب تعديل كم جيوز أخرجه البخاري، كتاب (2)
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 .(1)(األرض يف اهلل شهداُء أنتم ،الناُر له فوجبْت ،شّرا عليه أثنيتم وهذا
 وجبْت،) :× النيبُّ فقال ،خري عليها فُأْثِنَي ،جبنازة ُمرَّ :قال: مسلم وعند

 ،وجبت) :× اهلل نيبُّ فقال ،شّر عليها فُأْثِنَي ،جبنازة وُمرَّ ،(وجبت ،وجبت
 عليها فأثين جبنازة ُمرَّ ،وأمِّي أبي لك ِفدى :عمر فقال ،(وجبت ،جبتو

 ،اشّر عليها فُأثين جبنازة وُمرَّ ،(وجبْت وجبت وجبت) :فقلَت ،اخري
 عليه أثنيتم من) :× اهلل رسوُل فقال ؟(وجبت وجبت وجبت) :فقلت
 اهلل اُءشهد أنتم ،النار له وجبت شّرا عليه أثنيُتم ومن اجلنة، له وجبت خريا

ومن أدلة هذا القول كذلك  ،(2)(األرض يف اهلل شهداء أنتم األرض، يف
 من وخياركم ،النار أهل من اجلنة أهل تعلموا أن يوشك) ×:قوله 

 بعضكم األرض يف اهلل شهداء أنتم ،السيئ والثناء ،احلسن بالثناء شراركم
صحيح  :وقال احلاكم ،(4)إسناده صحيح :وقال البوصريي ،(3) (بعض على

 بكون والقول) :فإنه قال ليه أبو العباس رمحه اهلل تعاىلومال إ ،(5)اإلسناد
 سببه يكون وقد ،املعصوم إخبار سببه يكون قد اجلنة أهل من املعني الرجل
قول قريب  .(6)(األرض يف اهلل شهداء هم الذين املؤمنني شهادات تواطؤ

                                                 

 :ومسلم رقم(، 1367رقم: )ناس على امليت، لبخاري يف اجلنائز، باب ثناء الأخرجه ا (1)
 .ن يثنى عليه خري أو شر من املوتى( يف اجلنائز، باب فيم949)
 .ن يثنى عليه خري أو شر من املوتى( يف اجلنائز، باب فيم949) :مسلم رقمأخرجه  (2)
(، 2515) :، رقم(3/71) :املعجم األوسط، والطرباني يف (39/504) :محدرواه أ (3)
 (.36960) :، رقم(7/411) :ي شيبةابن أبو
 مل أقف على كالمه. (4)
 (.8345) :، رقم(4/482) :املستدرك على الصحيحني للحاكم (5)
 .(4/10) :جمموع الفتاوى (6)
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 ،ابة رضي اهلل تعاىل عنهمويؤيد هذا القول فهم الصح ،من احلق لقوة أدلته
كما  ،×فقد ثبت عن عمر رضي اهلل تعاىل عنه أنه فعل مثل ما فعل النيب 
قدمت ) :هو عند البخاري والرتمذي وغريهما عن أبي األسود الدؤلي قال

ى اهلل عنه وقد وقع بها مرض فجلست إىل عمر بن اخلطاب رض املدينة
 :قال عمر رضي اهلل عنهف ،خرياصاحبها  على فمرت بهم جنازة فُأثين

قال عمر رضي اهلل عنه ا، فخريعلى صاحبها  ثم ُمّر بأخرى فأثين ،وجبت
فقال أبو  ،فقال: وجبت شراعلى صاحبها  ثم ُمّر بالثالثة فأثين ،وجبت
 ×:قلت كما قال النيب  :قال ؟فقلت وما وجبت يا أمري املؤمنني :األسود

 :قال ؟وثالثة :فقلنا ،( اجلنةأميا مسلم شهد له أربعة خبري أدخله اهلل)
واللفظ  .(ثم مل نسأله عن الواحد ،(ثناناو) :قال ؟ثناناو :فقلنا ،(وثالثة)

فهذا الفعل من عمر رضى اهلل عنه يدل على أن األمر ليس  ،(1)للبخاري
ولكن  ،اتفقت األمة على الثناء عليه أيضابل ومبا  ×،بشهادة النيب  خاص

نه كالشهادة ملن ورد الدليل اخلاص بأنة ليست ال جرم أن الشهادة له باجل
وأما من اتفقت األلسنة  فذلك يفيد القطع بأنه يف اجلنة، ،يف اجلنة بعينه

ولكن ومع ذلك فاألسلم أننا  ،بالثناء عليه خريا فإن هذا يفيد الظن الغالب
وأما  ،أي نرجوا أن يكون من أهل اجلنة ،نقف عند حد الرجاء له فقط

واهلل  ،نه من أهل اجلنة فأرى أن تركه يف هذه املسالة أسلميني بأالقطع بالتع
 .أعلم

                                                 

ويف (، 1368رقم: )البخاري يف اجلنائز، باب ثناء الناس على امليت،  صحيح (1)
( يف اجلنائز، باب 1059) :ذي رقموالرتم(، 2643رقم: )الشهادات، باب تعديل كم جيوز، 

 .(1934، رقم: )يف اجلنائز، باب الثناء يف الثناء على امليت، والنسائي  ما جاء
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 ؟أو فالنا املرحوم ،فالنا املغفور له :ما حكم قول :املسألة الرابعة
وإما أن يكون من  ،إما أن يكون من باب الدعاء :هذا ال خيلو :واجلواب

عظم فإن من أ ،فإن كان من باب الدعاء فإنه ال حرج فيه ،باب اخلرب
وأما إن كان من  ،األمور اليت حيتاجها امليت هو رمحة اهلل تعاىل ومغفرته

باملغفرة  ةألن الشهاد ،نه ال جيوز إن كان مطلقا إال بدليلباب اخلرب فإ
وهذا أمر ال جيوز عند أهل السنة واجلماعة  ،والرمحة شهادة للمعني باجلنة

كن فيما أظن واهلل تعاىل أن ول ،املغفور له بإذن اهلل :ولكن يقال ،إال بدليل
واملهم أن هذا هو التفصيل يف حكمها  ،األغلب ال يقصدون بها إال الدعاء

 .واهلل أعلم ،مطلقة ومقيدة
رضي اهلل تعاىل عنهم( فهل حنن إن قلنا يف حق الصحابة: ) :املسألة اخلامسة

 ؟وهل جيوز قوهلا يف حق غريهم ؟أو من باب الدعاء ،نقوهلا من باب اخلرب
ىل قد أخربنا يف فإن اهلل تعا ،أننا نقوله يف حق الصحابة إخبارا :واجلواب

ک  ک  ک  چ: فقال تعاىل ،نه رضي عنهم ورضوا عنهالقرآن الكريم بأ

ٱ  چ: وقال تعاىل ،(1)چگ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

 ،(2)چٹ  ٹ  ڤ   ٹٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹ
ڀ  ٺ     ڀٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ٻٱ  ٻ  ٻچ: وقال تعاىل

ڤ  ڦ  ڦ     ڤٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ

                                                 

 .18الفتح:  (1)
 .100التوبة:  (2)
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ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ    ڦڦ

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ڍچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ

حق  فنحن نقول يف ،والنصوص يف هذه املسألة كثرية ،(1)چژ  ڑ
وأما قوهلا يف حق غريهم  ،رضي اهلل عنهم( من باب اإلخبار: )الصحابة

 :فإنه مشروط بأمرين
فإن كونها عالمة وشعارا من  ،أن ال تكون عالمة عليه وشعارا له :األول 

 ×.خصائص أصحاب رسول اهلل 
ألن اإلخبار  ،أن تكون من باب الدعاء ال من باب اإلخبار :والثاني 

فتقال يف حق غريهم من  ،وهذا أمر يتطلب دليال ،اجلنةبالرضا شهادة ب
 .فقط اهلل أعلم ،باب الدعاء

اتفاق الرؤى كاتفاق : )قال أبو العباس رمحه اهلل تعاىل :املسألة السادسة
لو اتفقت الرؤى يف مؤمن قد مات بأنه يف  :والسؤال هنا ،(2)الشهادات(

فهنا قد  ،ري ونعيم وعافيةفال يراه املؤمنون يف أحالمهم إال على خ ،اجلنة
رج علينا نه ال حهم اهلل تعاىل بأفقال بعض أهل العلم رمح ،اتفقت الرؤى

ألن الرؤيا جزء من  ،نه يف اجلنة بسبب اتفاق الرؤىأن نشهد لفالن املعني بأ
ومل يبق من املبشرات إال الرؤيا الصاحلة يراها املؤمن أو ترى  ،أجزاء النبوة

ولكن القول الراجح يف هذه املسألة هو أننا  ،× كما أخرب به النيب ،له
ولكننا ال نقطع له باجلنة بسبب اتفاق  ،نرجو له اخلري رجاء كبريا قويا

وإن  والرؤى ـ ،فإن الشهادة له باجلنة ال بد فيها من الدليل املعترب ،الرؤى
                                                 

 .29الفتح:  (1)
 مل أقف عليها. (2)
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 ،وإمنا هي من مجلة املبشرات باخلري ،فإنه ال تعترب دليال معتربا اتفقت ـ
ولكننا ال نقطع  ،هذا الرجل من أهل اخلري ونرجوا له اجلنة ،نعم :نقولف

 .واهلل أعلم ،بها له مبجرد الرؤى
 القاعدة السادسة عشرة

 )أهل السنة اجلماعة حيبون الصحابة بال أفراط وال تفريط(

: نعم، وهذا هو احلق الذي اتفق عليه أهل السنة واجلماعة رحم اهلل أقول
دين  ×وحنن نرى حب أصحاب النيب  ،بت أحياءهمتعاىل أمواتهم وث
فنحن حنبهم مجيعهم  ،وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ،وواجب وإحسان

 ،وال حسدا ،وال جند يف قلوبنا غال هلم ،رضي اهلل تعاىل عنهم وأرضاهم
فلهم يف قلوبنا احملبة  ،بل قلوبنا حتبهم مجيعا ،وال حقدا على أحد منهم

پ  پ      پ     پ   چ: وال نقول إال كما ربنا ،يةواملنزلة العال ،الكبرية

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  

ونرجو منه جل وعال أن جيمعنا  ،وحنن نتعبد هلل تعاىل مبحبتهم، (1)چٹ
وحنبهم لنصرتهم للنيب  ،وحنبهم هلجرتهم ،فنحبهم إلميانهم ،بهم يف اجلنة

وحنبهم ألنهم الواسطة بيننا  ،صرتهوبذهلم الغالي والنفيس من أجل ن ×،
 ،فهم محلة العلم ورواته ،يف نقل العلم وتبليغه لألمة ×وبني رسول اهلل 

 ×،ألنهم املبلغون له بعد النيب  ،ونرى أن القدح فيهم قدح يف الدين
فنحن حنبهم احملبة  ،ونرى أن الوقيعة فيهم ال تكون إال عن كفر أو نفاق

ال جند  ،مال احملبة واإلجالل والتقدير واالحرتامالكبرية وهلم يف قلوبنا ك

                                                 

 .10احلشر:  (1)



 

 306 
 

وهلل احلمد واملنة يف قلوبنا على أحد منهم وال أدنى مثقال ذرة من البغض 
 ،بقلوب صافية على خيار األمة ، ونسأل اهلل تعاىل أن نلقاهأو احلقد

 ،وأقلها تكلفا ،وهم أكمل األمة علوما ،فالصحابة هم اخليار العدول
فقد رضي اهلل تعاىل  ،ال كان وال يكون مثلهم ،وأمتها تقوى ،اوأعمقها إميان

وأثنى  ،ولقد مدحهم اهلل تعاىل يف كتابه املدح العاطر ،عنهم ورضوا عنه
سجل القرآن الكريم العديد من اآليات فقد  ،عليهم الثناء العابق اجلميل

بتداء وما قاموا به نصرة لدين اهلل تعاىل، ا× اليت تبني فضل صحابة النيب 
وما جر ذلك عليهم من عداوة األقربني، ومن تركهم  ،من هجر دين آبائهم

وهجرتهم ألهلهم وبالدهم وأمواهلم وأوالدهم ابتغاء رضوان اهلل تعاىل، 
يف قتال املشركني، ومن صربهم على شظف  ×وقوفهم مع النيب   ومن

ديهم، كل العيش ومرارة احلياة، ومن إنفاقهم يف سبيل اهلل على قلة ذات أي
ذلك سجله القرآن الكريم، ليسجل لألجيال أعظم صورة جليل الصحابة 
الكرام يف بذهلم وعطائهم وصدقهم وإخالصهم، فمن اآليات اليت وردت 

ڃ  ڃ  چ: يف فضل الصحابة وذكر مواقفهم، ما ورد يف سورة األنفال

أي: أن اهلل كافيك وكايف املؤمنني  ،(1)چڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ
ن اهلل كافيهم عدائهم ومكرهم، وهذه تزكية للصحابة الكرام بأمعك شر أ

ٱ  ٻ  ٻ  چ: ومنها ما يف سورة األنفال أيضًا ،وناصرهم على عدوهم

حيث امنت  ،(2)چپ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  پٻ  ٻ  پ  پ

                                                 

 .64األنفال:  (1)
 .62األنفال:  (2)
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اهلل على نبيه بنصرته إياه، وبنصر املؤمنني وهم الصحابة له، وهذه منزلة 
ويف سورة ×، جعلهم أنصاره وأنصار نبيه  عظيمة أنزهلم اهلل إياها إذ

ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٿٺ  ٺ     ٺچاألنفال قال تعاىل: 

وهذه فضيلة  ،(1)چڄ   ڄ   ڄ  ڦڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ
عظيمة للصحابة من األنصار واملهاجرين بأن اهلل حبب بعضهم لبعض، 

ويف التوبة ، رهومجع قلوبهم على احلق واهلدى فأصبحوا من أتباعه وأنصا
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ   ېئ  چيقول اهلل تعاىل: 

وهذا بيان لفضل الصحابة الكرام  ،(2)چی  ی  ی  یېئ  ىئ  ىئ  ىئ
من املهاجرين، الذين تركوا ديارهم وأمواهلم طاعة هلل، وابتغاء مرضاته، 
بأن هلم الدرجات العلى يف اآلخرة، واملنازل الرفيعة، وأنهم هم الفائزون 

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چويف األنفال قال سبحانه:  ،قًاح

ويف هذه  ،(3)چائ  ائ   ەئ  ەئ  ىۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى
اآلية مجع اهلل الفضل لفريقي الصحابة، وهم املهاجرون واألنصار، من 
هاجر، ومن آوى، فشهد هلم حبقيقة اإلميان، ووعدهم باملغفرة والرزق 

وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ: قال تعاىل ويف األنفال:، الواسع

وهنا تزكية أخرى ملن ختلف عن اهلجرة واجلهاد، ثم حلق  ،(4)چېئ  ېئ

                                                 

 .63األنفال:  (1)
 .20التوبة:  (2)
 .74األنفال:  (3)
 .75األنفال:  (4)
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ويف التوبة قال تعاىل: ، منهم يف وجوب الوالية والنصرة بأنه بالصحابة
ٹ  ٹ    ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿچ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ         ٹٹ

وهذه تزكية عظيمة للصحابة الكرام حيث  ،(1)چڃ  چ      چ  ڃڃ  ڃ
يف اإلميان واجلهاد والثواب يف اآلخرة واجلزاء  ×مجعهم اهلل مع نبيه 

ٱ  ٻ  ٻ  چويف التوبة قال تعاىل: ، باخللود يف اجلنات

ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  

وهذا  ،(2)چٹ  ٹ  ڤ   ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹ
تفضيل للسابقني من املهاجرين واألنصار يف األجر والثواب، وأن سبقهم 
ال يقصي من جاء بعدهم، بل هم معهم أيضًا يف الرضوان واجلنان مع 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چقال سبحانه:  ويف األحزاب، اخللود التام

فوصفهم بالصدق، وهذا يشمل الصدق يف اإلميان والصدق  ،(3)چپ  پ
التضحية، وهي شهادة عظيمة للصحابة الكرام بصدق القول يف مواقف 

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  چويف الفتح قال تعاىل:  ،والعمل

وهذا  ،(4)چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ
بيعة  ×إعالن رضا من اهلل سبحانه عن الصحابة الكرام ممن بايع النيب 

                                                 

 .89-88التوبة:  (1)
 .100التوبة:  (2)
 .23األحزاب:  (3)
 .18الفتح:  (4)
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ها على اإلميان فأثابهم الرضوان، بأنه سبحانه علم صدق قلوبهم، وثبات
ويف سورة الفتح ، على صربهم، ووعدهم فتح مكة يف القريب العاجل

ڀ     ڀٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ٻٱ  ٻ  ٻچأيضًا قال تعاىل: 

إىل  ،(1)چٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ
آخر السورة وهذه فضيلة أخرى سجلها القرآن للصحابة الكرام حيث 

يف وصفه هلم بأنهم أشداء على الكفار، رمحاء بينهم، × م مع النيب مجعه
م مواظبني على أداء الصالة ابتغاء مرضاة اهلل تعاىل، وأن عالمة صالته

ۓ  چيقول سبحانه:  ويف سورة احلشر ،ظاهرة يف وجوههم نورًا وبهاءًا

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  

ضيلة للمهاجرين خاصة بأنهم ما وهذه ف، (2)چۉ   ۉ  ې  ۅۅ
تركوا ديارهم وأمواهلم إال نصرة هلل ورسوله، وأنهم صادقون فيما أقدموا 

ې  ې  چويف احلشر أيضًا قال تعاىل:  ،عليه وأن اهلل يثيبهم وينصرهم

ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  

 ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ    یېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    ی

وهو وصف عظيم لألنصار ممن آوى الصحابة املهاجرين  ،(3)چجب
حبًا وكرامة، بأنهم أهل اإلميان، وأهل الفضيلة واإليثار، وأن جزاءهم هو 
الفالح يف الدنيا بالعيش الكريم، ويف اآلخرة النجاة من النار ودخول اجلنة 

                                                 

 .29الفتح:  (1)
 .8احلشر:  (2)
 .9احلشر:  (3)
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  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچويف سورة التحريم قال تعاىل: ، واخللود يف نعيمها

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڤڤ  ڤ   ڤ

 ×وهذا وعد من اهلل تعاىل للنيب  ،(1)چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  چڃ      ڃ
بالكرامة يف اآلخرة، وبالشرف التام،  -وهم الصحابة  -ومن آمن معه 

 .واملقام الرفيع، والنور الظاهر
ر النيب هذه مجلة من اآليات اليت تتحدث عن هذا اجليل العظيم ممن نص 

وآزره، ووقف معه يف أشد املواقف صعوبة وقسوة، وحافظ  ،وآمن به ×،
على إميانه يف حياته، وبعد مماته، فكان نعم العون يف تبليغ اإلسالم ونشره، 

فالواجب على األمة ، ونقله لألجيال التالية نقيًا دون زيادة أو نقصان
م، وعدم هضمهم االعرتاف هلؤالء األماجد بالفضل، وتعظيمهم وتبجيله

حقهم، مع اجتناب الغلو فيهم فهم يف النهاية بشر، يصيبون وخيطئون، 
فنحن  ،والبصري الصادق من اغتفر عنده قليل خطأ املرء يف كثري صوابه

وأما السنة فإنها  ،جيب علينا أن حنبهم هلذه االعتبارات وغريها مما مل يذكر
ر ابن مسعود رضي اهلل تعاىل وهلل د ،األمر حببهم كثريةو ،يف بيان فضائلهم

خري قلوب  ×إن اهلل نظر يف قلوب العباد فوجد قلب حممد : )نه ملا قال
ثم نظر يف قلوب العباد بعد قلب  ،فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ،العباد

حممد فوجد قلوَب أصحابِه خرَي قلوِب العباِد فجعلهم وزراَء نبيِه ُيقاِتلون 
قال  :قال -رضي اهلل عنه -عن أبي هريرة يث ويف احلد ،(2)(على دينه

                                                 

 .8التحريم:  (1)
، (8582) :الطرباني يف الكبري، و(130) :البزار(، و3600) :، رقم(6/84) :أمحدرواه  (2)
 (.178-1/177: )عاهليثمي يف اجملمو
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ال تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده  ،ال تسبوا أصحابي×: )رسول اهلل 
قال  ،(1)(لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم وال نصيفه

وضيق  ،وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت يف وقت الضرورة: )العلماء
وذلك  ،ومحايته ،×فاقهم كان يف نصرته وألن إن ،احلال خبالف غريهم

حديث ابن  -رضي اهلل عنهم -ومما جاء يف فضلهم  ،(2)(معدوم بعده
خري الناس قرني ثم الذين ) :قال× عن النيب  -رضي اهلل عنه -مسعود 
ا صار أول هذه األمة وإمن) :قال أهل العلم ،(3)(ثم الذين يلونهم ،يلونهم

 ،وصدقوه حني كذبه الناس ،ني كفر الناسألنهم آمنوا به ح ،خري القرون
وقاتلوا غريهم على  ،وواسوه بأمواهلم وأنفسهم ،وآووه ،ونصروه ،وعزروه

                                                 

لو كنت متخذا خليال الختذت أبا ×: )، كتاب املناقب، باب قول النيب البخاريأخرجه  (1)
باب حتريم سب الصحابة رضي  ،مسلم يف فضائل الصحابة(، و3673(، رقم: )بكر خليال
 .(2540) :رقم ،اهلل عنهم

: ـغريه صشرح سنن ابن ماجه للسيوطي و، و(16/93) :شرح النووي على مسلم (2)
 .(10/246) :حتفة األحوذي، و15

رقم: البخاري يف الشهادات، باب ال يشهد على شهادة جور إذا شهد، أخرجه  (3)
(، 3650رقم: )، ×، باب فضائل أصحاب النيب ×ويف فضائل أصحاب النيب (، 2651)

ن ويف األميا(، 6428رقم: )ويف الرقاق باب ما حيذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، 
( يف فضائل 2535) :ومسلم رقم(، 6695رقم: )والنذور، باب إثم من ال يفي بالنذر، 

( 2222) :الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم، والرتمذي رقم
( يف الشهادات، باب خري القرون، 2303) :يف الفنت، باب ما جاء يف القرن الثالث، ورقم

، والنسائي يف ×يف السنة، باب يف فضل أصحاب رسول اهلل ( 4657) :وأبو داود رقم
 .(3809، رقم: )األميان النذور، باب الوفاء بالنذر
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ومما جاء يف فضلهم ما رواه أبو  ،(1)(كفرهم حتى أدخلوهم يف اإلسالم
 النجوم أمنة للسماء فإذا) ×:قال رسول اهلل  :قال -رضي اهلل عنه -بردة 

ء ما توعد، وأنا أمنة ألصحابي فإذا ذهبت أتى ذهبت النجوم أتى السما
أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة ألميت فإذا ذهب أصحابي أتى أميت 

وهو إشارة إىل الفنت احلادثة بعد انقراض ) :قال العلماء ،(2)(ما يوعدون
وفشو الفجور يف أقطار  ،وظهور البدع ،عصر الصحابة من طمس السنن

يصف حال  -رضي اهلل عنه -املؤمنني علي وها هو أمري  ،(3)(األرض
صليت خلف علي صالة الفجر فلما سلم ) :الصحابة فعن أبي راكة قال

ثم مكث كأن عليه الكآبة حتى إذا كانت الشمس على  ،انفلت عن ميينه
فما أرى اليوم  ×لقد رأيت أصحاب حممد ) :حائط املسجد قيد رمح قال

غربا بني أعينهم أمثال ركب  كانوا يصبحون ضمرا شعثا ،شيئا يشبههم
ويراوحون بني جباههم  ،قد باتوا هلل سجدا وقياما يتلون كتاب اهلل ،املعزى

 ،فإذا أصبحوا ذكروا اهلل مادوا كما متيد الشجر يف يوم الريح ،وأقدامهم
 .(4)(فهملت أعينهم حتى تبتل ثيابهم

و ال  × وحنب أصحاب رسول اهلل) :اإلمام الطحاوي رمحه اهلل تعاىلقال  
 ،ونبغض من يبغضهم ،وال نتربأ من أحد منهم ،ُنفرط يف حب أحد منهم

 ،وحبهم دين وإميان وإحسان ،وال نذكرهم إال خبري ،وبغري احلق يذكرهم
                                                 

 .(478/ 3) :فيض القدير، و(20/251) :التمهيد ملا يف املوطأ من املعاني واألسانيد (1)
 أمان ×( يف فضائل الصحابة، باب بيان أن بقاء النيب 2531) :رقمأخرجه مسلم،  (2)

 ألصحابه.
 .(10/156) :حتفة األحوذيانظر  (3)
 (.1466) :، رقم(310/ 4) :اجملالسة وجواهر العلمرواه الدينوري يف  (4)
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أن من  -رمحه اهلل تعاىل -وذكر احلميدي .(1)(وبغضهم كفر ونفاق وطغيان
: لفإن اهلل عز وجل قا ،كلهم× السنة الرتحم على أصحاب حممد 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  چ

أو  ،أو تنقصهم ،فمن سبهم ،فلم نؤمر إال باالستغفار هلم ،(2)چڀ
أخربنا غري واحد  ،وليس له يف الفيء حق ،أحدا منهم فليس على السنة

 :-رمحه اهلل تعاىل -وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،(3)(عن مالك بن أنس
إن هذه اآلثار املروية يف  :ويقولون ،صحابةوميسكون عما شجر من ال)

 ،وُغيَِّر عن وجهه ،ونقص ،ومنها ما قد زيد فيه ،مساوئهم منها ما هو كذب
وإما جمتهدون  ،إما جمتهدون مصيبون ،فيه معذورونوالصحيح منه هم 

والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم  ،وهلم من السوابق ،...خمطئون
ألن هلم  ،ن السيئات ما ال يغفر ملن بعدهمهلم مإن صدر حتى إنهم يغفر 

.. ثم الَقْدر الذي ُينكر .من احلسنات اليت متحو السيئات مما ليس ملن بعدهم
وحماسنهم من  ،من فعل بعضهم قليل نزر مغفور يف جنب فضائل القوم

 ،والعلم النافع ،والنصرة ،واهلجرة ،واجلهاد يف سبيله ،ورسوله ،اإلميان باهلل
وما منَّ اهلل عليهم  ،ومن نظر يف سرية القوم بعلم وبصرية ،ل الصاحلوالعم

ال كان وال يكون  ،به من الفضائل علم يقينا أنهم خري اخللق بعد األنبياء
وأكرمها  ،وأنهم الصفوة من قرون هذه األمة اليت هي خري األمم ،مثلهم

                                                 

 .81: ـمنت الطحاوية بتعليق األلباني ص (1)
 .10احلشر:  (2)
 مل أقف عليه. (3)
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 ،سألة كثري جداوكالم أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل يف هذه امل ،(1)(على اهلل
أن أهل السنة ومبا  ،×وكل أهل السنة يقررون وجوب حمبة أصحاب النيب 

فإنهم يقررون رمحهم اهلل تعاىل أن  ،الوسط بني فرق األمةرمحهم اهلل تعاىل و
فال إفراط فيها كما  ،حمبة الصحابة تكون حمبة وسطا ال إفراط فيها أو تفريط

ط فيها كما فعله اخلوارج املبغضون وال تفري ،فعله الروافض مع آل البيت
 :قال ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف الميته املشهورة ،×ألصحاب النيب 

   لــربى بها أتـوسـودة القــوم  حب الصحابة كلهم لي مذهب
 :وقلت يف النونية

 من غري إفـراط وال نقصـــــان  وحنب أصحاب الرسول مجيعهم    
 بل من كمـال عقـــيدة اإلميــان  دقاوحنب آل البيت حـبا صــا

 أو تفعلن كشيعة الشيطـــــــان  ال تفعلن كفعل عباد اهلــــوى
 .اهلل تعاىل املوفق واهلاديو

 :القاعدة السابعة عشرة

 )الصحابة كلهم عدول ثقات أثبات(
وهو دين ندين اهلل  ،وهذا متفق عليه بني أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل أقول:
 ما على -خبالفهم يعتد ال ممن شذ من إال - األمة أمجعتفقد  ،بهتعاىل 
 هذا يف والنقول ،أمجع للصحابة × ورسوله وجل عز اهلل تعديل من سبق

 يقول ،واألصوليني والفقهاء، احملدثني، من ،األمة علماء عن كثرية اإلمجاع
 مما يءش فيهم ورسوله وجل عز اهلل من يرد مل لو إنه) :البغدادي اخلطيب
 والنصرة، واجلهاد، اهلجرة، من عليها كانوا اليت احلال ألوجبت ذكرناه،

                                                 

 .(3/156) :جمموع الفتاوى (1)
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 وقوة الدين، يف  واملناصحة واألوالد، اآلباء وقتل واألموال، املهج، وبذل
 أفضل وأنهم لنزاهتهم، واالعتقاد عدالتهم، على القطع :واليقني اإلميان

 هذا، اآلبدين أبد بعدهم من جييئون الذين واملزكني، املعدلني مجيع من
 .(1)(الفقهاء من بقوله يعتد ومن العلماء كافة مذهب

 عن يسأل ال أنه وهى ،خصيصة بأسرهم للصحابة) :الصالح ابن وقال
 معدلني اإلطالق على لكونهم ،منه مفروغ أمر ذلك بل منهم، أحد عدالة

 .(2)(األمة من اإلمجاع يف به يعتد من وإمجاع والسنة، الكتاب، بنصوص
 ،منهم الفنت يالبس مل من تعديل على جممعة األمة مجيع إن) :يالعراق قالو

 فأمجع عنه اهلل رضي عثمان مقتل حني وذلك منهم الفنت البس من وأما
 يف هلم ومحاًل بهم، للظن إحسانًا تعديلهم على اإلمجاع يف أيضًا به يعتد من

 .(3) (االجتهاد على ذلك
 عدالتهم أن ،اخللق ومجاهري ،األمة سلف عليه والذى) :يالغزال وقال 

 معتقدنا فهو كتابه، يف عليهم وثنائه إياهم وجل عز اهلل بتعديل معلومة
 وذلك به، علمه مع لفسق واحد ارتكاب قاطع بطريق يثبت أن إال ،فيهم

 عدالتهم على دل ما بعض ذكر ثم - التعديل إىل هلم حاجة فال يثبت ال مما
 من أصح تعديل يفأ :قال ثم  -×  رسوله وسنة وجل عز اهلل كتاب من

 يرد مل ولو كيف ×، رسوله وتعديل - سبحانه - الغيوب عالم تعديل
 املهج، وبذل واجلهاد، اهلجرة، يف حاهلم من وتواتر اشتهر فيما لكان الثناء

                                                 

 .49: ـالكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي ص (1)
 .294: ـمقدمة ابن الصالح يف علوم احلديث ص (2)
 .(2/130) :شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي (3)
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 كفاية ونصرته، ،× اهلل رسول يف مواالة واألهل، اآلباء وقتل واألموال،
 .(1)(بعدالتهم القطع يف
 بيان فيها كلها ،كثري وغريها األئمة هؤالء من لإلمجاع املباركة النقول فهذه 

 أمر استثناء، بال عمومًا الصحابة عدالة ثبوت أن على قاطع ودليل واضح،
 اهلل تعديل بعد ارتياب وال ،شك ألحد يبقى فال ،به ومسلم ،منه مفروغ

حجر يقول ابن ، وذلك على األمة وإمجاع×  ورسوله وجل عز
اتفق أهل السنة على أن اجلميع عدول ومل خيالف يف ذلك إال ) :العسقالني

 .(2) ة(شذوذ من املبتدع
 .(3)ا(الصحابة كلهم من أهل اجلنة قطع: )ويقول احلافظ ابن حزم 
إلمجاع أهل احلق من  ..،ثبتت عدالة مجيعهم) :ويقول احلافظ ابن عبد الرب 

 .(4)(املسلمني وهم أهل السنة واجلماعة
 مجيع تعديل على جممعة األمة إن ثم: )مقدمته يف الصالح ابن قال 

 بهم يعتد الذين العلماء بإمجاع فكذلك، منهم الفتنة البس ومن الصحابة،
 اهلل وكأن املآثر، من هلم متهد ما إىل ونظًرا بهم، للظنِّ إحساًنا اإلمجاع، يف

 .(5)(لشريعةا نقلة لكونهم ذلك على اإلمجاع أتاح وتعاىل سبحانه

                                                 

 .130: ـص للغزالي املستصفى (1)
 .(1/131) :اإلصابة يف متييز الصحابة (2)
 مل أقف عليه. (3)
 .(1/19) :االستيعاب يف معرفة األصحاب (4)
 تقدم عزوه. (5)
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 وإن مطوي، فبساطهم عنهم اهلل رضي الصحابة فأما) :الذهيب اإلمام وقال 
 اهلل ندين وبه العمل، نقلوه ما وقبول عدالتهم على إذ ،...جرى ما جرى
 .(1) (تعاىل

 ثم .واجلماعة السنة أهل عند عدول كلهم والصحابة) :كثري ابن وقال 
 باطل قول عليًّا قاتل من إالَّ لعدو كلهم الصحابة: املعتزلة وقول: قال

 ودعاويهم عقلهم، وقلة وجهلهم الروافض طوائف وأما: قال ثم .مردود
 اهلذيان من فهذا - ومسوهم - صحابيًّا عشر سبعة إالَّ كفروا الصحابة أن
 اهلل يرد مل لو :-الكفاية يف اخلطيب قال كما - أنه على .(2) دليل بال

 اهلجرة، من - عليها كانوا اليت احلال وجبأل ذكر مما شيئا فيهم ورسوله
 وقتل املهج وبذل اإلسالم، ونصرة واجلهاد والولد، واملال األهل وترك
 وأمانتهم، نزاهتهم واعتقاد بتعديلهم القطع -اهلل سبيل يف واألبناء اآلباء
 رضي الصحابة يف والطعن .(3) بعدهم جاء من كل من أفضل كانوا وأنهم

 بأن يعتقد أن جيب مسلم كل فإن والرسالة، النبوة مقام يف طعن عنهم اهلل
 أنه ذلك ومن به، اهلل أمره مبا وقام الرسالة، وبلغ ،األمانة أدى×  الرسول

ٺ  ٺ  چ: وجل عز قال ،عينه على ورباهم ،وزكاهم العلم أصحابه بلغ

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

 الشهادة ومن الدين، من بعدالتهم واحلكم، (4)چڄڤ                 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

                                                 

 تقدم عزوه. (1)
 .182: ـالباعث احلثيث إىل اختصار علوم احلديث ص (2)
 تقدم عزوه. (3)
 .2اجلمعة:  (4)
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 بإمامهم الطعن يعين فيهم والطعن به، اهلل أمره مبا قام × الرسول بأن
 القرآن يف للطعن مدخل فيهم الطعن أن كما ،× ومعلمهم ومربيهم
 محلته عدالة كانت إذا بذلك نقطع وكيف تبليغه؟ يف التواتر فأين الكريم،

 له هم مبا × اهلل رسول صحابة نصف حينما وحنن ؟فيها مشكوكًا ونقلته
 على وثبتوا دينهم، أخلصوا الذين املخلصني صحابته نريد فإمنا أهل،

 سرتهم، اهلل كشف الذين فاملنافقون نفاق، أو بكذب يغمطوا ومل إميانهم،
 النيب حياة يف ارتدوا الذين واملرتدون أمرهم، حقيقة على املسلمون ووقف

 هؤالء ،ردتهم على وماتوا اإلسالم، إىل يرجعوا أو يتوبوا ومل بعده، أو ×
 هذه عليهم تنطبق وال إطالًقا، الوصف هذا يف يدخلون ال وأولئك
 أن عن مبعزل هم وبالتالي الصحبة، شرف عن مبعزل وهم أبًدا، الشروط
 . (عدول إنهم): واألئمة العلماء بقول املرادين من يكونوا

 من بأنه عرفوه حيث جبالء، ذلك يبني ما بيللصحا العلماء تعريف ويف
  .ذلك على ومات به مؤمًنا × النيب لقي

 املسلمني، بني عليه متفق أمر عنهم اهلل رضي الصحابة تعديل أن فاخلالصة
 عقله يسلم بأن ورضي وعقيدته، دينه يف ُغمص من إالَّ فيهم يطعن وال

 .اإلسالم أئمة وإمجاع رسوله وكالم اهلل كالم عن معرًضا ألعدائه، وفكره
إذا علمت فاعلم أن املنافقني مل يرتضوا هذا التعديل من أهل السنة 

جلبوا خبيلهم ورجليهم يبحثون عن فأ ،واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل
النصوص اليت يظنون أنها تقدح يف عدالة الصحابة رضوان اهلل تعاىل 

 ،تمالت وفرحوا بهاوأخذوا باحمل ،واتبعوا املتشابه وتركوا احملكم ،عليهم
 ،وتركوا األدلة الصرحية الواضحة يف دالالتها والصحيحة يف أسانيدها
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ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ: كما قال تعاىل ،وهذه طريقة من قلوبهم زيغ

وأنا أذكر لك مجال مما قرروه وأذكر  ،(1)چھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ
 :اجلواب عليه من كالم أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل فأقول

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  چ: مما ذكروه يف قوله تعاىل يف آخر سورة الفتح

أن  چڈچ: فقالوا يف قوله تعاىل ،(2)چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ
بل احلق  ،وهذا كالم ساقط ،أي بعضهم وليسوا كلهم ،( هنا للتبعيضمن)

وليست  ،من( يف هذه اآلية هو أنها لبيان اجلنساحلقيق بالقبول يف )
فـ)من(  ،(3)چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ: تعاىلوذلك كقوله  ،للتبعيض

أي من  ،باب من حديد :وكقولك ،فالقرآن كله شفاء ،هنا لبيان اجلنس
وهذا  ،(4)چى   ائ  ائ  ەئچ: وكقوله تعاىل ،جنس احلديد

 :قال ابن كثري يف بيان معنى ،فـ)من( هنا لبيان اجلنس ،أمر باجتنابها كلها
 .(5)(اجلنس لبيان هذه منهنا، قال: ) من

 چڈچ :قوله يف (من) وليست) :قال اإلمام القرطيب رمحه اهلل تعاىل 
 :تعاىل قوله مثل ،جمنسة عامة  ولكنها ،قوم دون الصحابة من لقوم  مبعضة

 إىل يذهب لكنه للتبعيض يقصد ال چى   ائ  ائ  ەئچ

                                                 

 .7آل عمران:  (1)
 .29الفتح:  (2)
 .82اإلسراء:  (3)
 .30احلج:  (4)
 .(7/363) :تفسري ابن كثري (5)
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 من يقع الرجس كان إذ ،األوثان جنس من الرجس فاجتنبوا أي ،اجلنس
 يفيد (من) فأدخل ،والكذب اخلمر وشرب والربا ىالزن منها ،شتى أجناس

 ،الصحابة جنس يعين ،اجلنس هذا من أي ،چڈچ وكذا اجلنس بها
 وقد ،اجلنس هذا نفقتك اجعل أي ،الدراهم من نفقتك أنفق :ويقال

 مجيع اهلل وعد وإن ،هلم تفضيال املغفرة بوعد × حممد أصحاب خيصص
 ،للكالم مؤكدة (من) أن وهو :آخر جواب اآلية ويف ،املغفرة املؤمنني
 :العربي قول جمرى فجرى ،عظيما وأجرا مغفرة كلهم اهلل وعدهم واملعنى
 يبعض مل (من)و. قميصا كله الثوب قطعت يريد ،قميصا الثوب من قطعت

 :معناه چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ :القرآن من هذا وشاهد ،شيئا
 به خمتصا اءالشف وليس ،يشفي منه حرف كل ألن ،شفاء القرآن وننزل
 تقديرها ،جمنسة (من) :يقول من اللغويني من أن على ،بعض دون بعضه
 .(1)(القرآن ناحية ومن ،القرآن جهة ومن ،القرآن جنس من الشفاء ننزل

من( معناها بيان اجلنس ال محهم اهلل تعاىل متفقون على أن )فأهل السنة ر 
قرر عند السلف واملت ،وهذا فهم أهل السنة والسلف الصاحل ،التبعيض

الصاحل هو أن كل فهم خيالف فهم سلف األمة يف العقيدة والعمل فإنه 
( من) أنَّ على واألئمة السلف مفسري كل كان بل عامة كان هلذاو ،باطل

: أيفيكون معنى اآلية  ،اآلية أول مع اآلية آخر التفاق اجلنس لبيان هنا
: وجلَّ عزَّ اهلل قول نظرُي وهذا العظيم، واألجر باملغفرة موعودون كّلهم

ڱ  ڱ    ڱگ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳ  گژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ

                                                 

 .(16/295) :تفسري القرطيب (1)
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( من) فإنَّ ،(1)چڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ       ڻ   ۀ  ۀ
بل إن هذه اآلية  ،مجيعًا هلم حاصٌل العذاَب فإنَّ ،للتبعيض وليست للجنس

 ،ع آخروتفصيلها له موض ،من احلجج اليت يستدل بها على عدالة الصحابة
 .واهلل أعلم ،وإمنا أردنا الرد عليهم يف هذا املوضوع من االستدالل

ڍ    ڍ  ڌ    ڇڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇچ: قوله تعاىل :ومن ذلك

نهم مون بأكيف حتك :فقالوا ،(2)چڑ  ڑ    ک  ژڌ  ڎ  ڎ    ڈ      ڈ  ژ
ن ويشتغلو ،قائما يصلي أو خيطب ×عدول وهم يرتكون رسول اهلل 

واجلواب عليهم بأن من حتاولون الطعن فيه وهم أبو  ،كذا قالوا ؟بالدنيا
فهذا دليل ال يغذي حقدكم يف النيل من  ،بكر وعمر ليسوا ممن قام

فإن الدليل أثبت أن أبا بكر وعمر  ،الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم
 بدع بن جابر فعن ،×رضي اهلل تعاىل عنهما مل يقوما من عند رسول اهلل 

 قدمت إذ قائمًا اجلمعة يوم خيطب  × النيب بينما :قال عنه اهلل رضي اهلل
 اثنى إال منهم يبق مل حتى  × اهلل رسول أصحاب فابتدرها ،املدينة عري

ڃ  چ :اآلية ونزلت ،عنهم اهلل رضي وعمر ،بكر أبو فيهم ،رجاًل عشر

 .(4)( 3)چڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ

                                                 

 .73املائدة:  (1)
 .11اجلمعة:  (2)
 .11اجلمعة:  (3)
ابن (، و14356) :، رقم(22/256) :أمحداه الرتمذي، باب ومن سورة اجلمعة، ورو (4)

 (.6877) :، رقم(15/299) :ابن حبان(، و1852) :، رقم(3/174) :خزمية
 (.هذا حديث حسن صحيح) :الرتمذيقال 
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وليس يف الصالة  ،ذا االنفضاض كان يف اخلطبةوهو أن ه :وجواب آخر 
فالروايات  ،كما يقوله الرافضة استنادا على بعض الروايات اليت ال تصح

 أن على ويدل ،قائم يف اخلطبة ×الصحيحة تدل على أنهم انفضوا والنيب 
  × النيب بينما :السابقة مسلم رواية يف جاء ما اخلطبة يف كان االنفضاض

وأضف إىل هذا أن من قام من الصحابة مل يكن  ،(1)قائمًا اجلمعة يوم خيطب
مل يكن قد تقدم نهي عن القيام واخلروج حال  ،يعلم بأن هذا منهي عنه

ن هذا الفعل مما آن موجها ومصححا ومعاتبا علموا بأفلما نزل القر ،اخلطبة
وأما الروايات  ،فلم يثبت عنهم بعد ذلك أنهم فعلوه مرة أخرى ،ال ينبغي

فإنها روايات باطلة ال يصح منها  ، تثبت أنهم فعلوه ثالث مراتاليت
نه ال تكليف عند العلماء رمحهم اهلل تعاىل بأ ن املتقرروأنت خبري بأ ،شيء

وحنن إذا قلنا بعدالة الصحابة فهذا ال  ،وال عقوبة إال بعد إنذار ،إال بعلم
والعارف  ،غالبوالعربة بال ،يعين أنهم معصومون من اخلطأ العصمة املطلقة

 ،وبدينهم وإميانهم ،بهم وبسريتهم العطرة الطيبة ومبوافقهم املشرفة املشرقة
ليعرف أن هذا األمر الذي  ×،وجهادهم ونصرتهم هلل تعاىل ولرسوله 

صدر منهم قبل العلم بالنهي ال يعدو أن يكون قطرة يف حبر حسناتهم 
 ،طأ املرء يف كثري صوابهواملتقرر أن من اإلنصاف أن يغتفر قليل خ ،الكثرية

فمع أنهم معذورون يف هذا القيام لعدم النهي املتقدم فلهم من اخلريات 
وقد قال  ،واحلسنات والفضائل اليت ال يقوم معها هذا الفعل بكبري شيء

                                                 

 مل أقف عليه يف مسلم. (1)
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وكم من احلسنات اليت فعلوها  ،(1) (وأتبع السيئة احلسنة متحها) ×:النيب 
  :ولكن كما قيل ،بعد هذا

 .(2)ضا عن كل عيب كليلة     كما أن عني السخط تبدي املساوياوعني الر
ۓ   ڭ    ۓہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےچ  :ويقول اهلل تبارك وتعاىل

ولكن الرافضة وأهل البدع ليسوا من  ،(3)چۇ  ۇ  ۆ  ڭڭ  ڭ
من هم  :ثم نقول ألهل البدع ،الذاكرين حتى يتذكروا بهذه النصوص

أال ترون أنه ميكن أن يكون ممن  ؟الذين بقواومن هم  ؟الذين انفضوا
أو  ،أو عمار ،أو يكون معهم سلمان ،انفضوا أناس من أهل البيت

  ؟مونهمظأو غريهم ممن تع ،صهيب
إذا ال يصح استدالهلم بهذه  ،قد يكونون وقد ال يكونون ،نعم :واجلواب

أو  ،فضال عن جعلها حجة على فسقهم ،اآلية على القدح يف الصحابة
أبو بكر وعمر رضي اهلل  ×ولكن حنن جنزم أن ممن بقي مع النيب  ،فرهمك

حببنا هلم وبتعديهلم وتزكيتهم على وجه  تشرقونوهم الذين  ،تعاىل عنهما
 ،أتنسون جهادهم وبذهلم للغالي والنفيس ،ثم واعجيب منكم ،اخلصوص

ن وتتعامو ،ونصرتهم وتركهم ألوطانهم نصرة هلل تعاىل ولرسوله ولشريعته
وتقفون عند هذه  ،عن كبري الفضائل اليت أقر بها موافقوهم ومعادوهم

                                                 

 :أمحدو، ( يف الرب، باب ما جاء يف معاشرة الناس1988) :رقمرواه الرتمذي،  (1)
 .(2794) :والدارمي ،(5/153)

 (.هذا حديث حسن)قال الرتمذي: 
 تقدم عزوه. (2)
 .114هود:  (3)
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هله تاهلل إنه اهلوى الذي يعصف بأ ،اجلزئية الصغرية اليت ال تقدم وال تؤخر
فأنتم قوم تتجارى بكم األهواء كما يتجارى  ،فال يكاد يرتكه إال وأهلكه

  .أال فشاهت وجوه أهل البدع ،الكلب بصاحبه
ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  چ: تعاىل ومن ذلك قوله

ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  

يف احلق  ×جيادلون النيب  ،انظروا من تزكونهم :فقالوا لنا ،(1)چۀ
وهل العدل  ،نهم عدول وهم جيادلون يف احلقفكيف تقولون بأ ،بعدما تبني

 ؟جيادل يف احلق
: أن اهلل تعاىل هنا يف هذه اآلية مساهم أوال ال بد وأن تعرف :واجلواب 

فهي آية تثبت إميان  چگ  گ  گ  ڳچ، فقال تعاىل: چڳچ
 ،دلة اليت تكفر الصحابةفال حق ألهل البدع أن جيعلوها من األ ،اجملادلني

 .فانظر كيف انقلب الدليل عليهم ،فإن اهلل تعاىل وصفهم هنا بأنهم مؤمنون
عت اجملادلة فيه إمنا هو يف ترجيح كثري منهم إن احلق الذي وق :ثم نقول ثانيا

ومل  ،وال استعدوا له ،ألنهم ما خرجوا لقتال ،الذهاب إىل العري ال إىل النفري
وإمنا أخذ  ،قد أخذ عليهم العهد بأنهم خيرجون معه للقتال ×يكن النيب 

 ،وهو بني ظهرانيهم يف املدينة ،العهد عليهم أن مينعوه ممن أراده بالسوء
ثم انعقد  ،ك حصل كالم يف أول األمر من باب أخذ الرأي والشورىولذل

فتلك اجملادلة يف احلق إمنا  ،وتزكية هلم ،فهذا شرف هلم ،اإلمجاع على القتال
ما توقف أحد منهم  ×فلما تبني هلم مراد رسول اهلل  ،كانت يف أول األمر

                                                 

 .6-5األنفال:  (1)
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ىل هلم النصر وكتب اهلل تعا ،فبذلوا غالي املهج يف بدر ،يف املضي والقتال
 ،وأمدهم اهلل تعاىل مبدده ،ونزلت املالئكة للقتال معهم ،وهم فئة قليلة

 ،ودقوا به أنوفهم ،كسروا به غطرستهم ،ولقنوا الكفار درسا عظيما
فال حجة يف هذه اآلية على احلكم عليهم  ،وهدموا به عروشهم بني العرب

البدع ال عقول ولكن أهل  ،بالفسق فضال عن أن جتعل دليال على كفرهم
 .واهلل أعلم ،هلم

ڄ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦچ: قوله تعاىل :ومنها

معاذ اهلل ) :قال ،ملا قيل له يف قتل املنافقني ×وكذلك قوله  ،(1)چڄ
فوصف بعض أصحابه  ،(2)(أن يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه

 .بالنفاق
أوال ال  :دلة أن نقولوهذا الفهم الفاسد يف األ ،واجلواب عن هذه الفرية 

 :بد وأن تعلم أن لفظ الصحبة عند أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل له إطالقان
يف هذا  ×واملراد بقوله  ،أي اصطالحي ،وإطالق شرعي ،إطالق لغوي

فهو  ،ال االصطالحي ،احلديث بلفظ الصحبة إمنا هو اإلطالق اللغوي
هنا الصحبة صحبة ف ،(3)چٻ  پ  پ   پ  پچ×: كقوله تعاىل عن نبيه 
إن املشركني والكفار  :فال ميكن أن يأتينا غيب ويقول ،لغوية ال اصطالحية

ں    ںڱ  ڱچ: وكذلك يف قوله تعاىل ،×من قريش من صحابة النيب 

                                                 

 .101التوبة:  (1)
( يف الزكاة، 1063) :سلم رقم(، وم4905كتاب تفسري القرآن، رقم: )البخاري أخرجه  (2)

 باب ذكر اخلوارج وصفاتهم.
 .2النجم:  (3)
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 ،وللكفار ،والصحبة هنا لقريش ×،واملراد النيب  ،(1)چڻ  ڻ  ڻ
هي وإمنا  ،فالصحبة هنا ال ميكن أن تكون صحبة اصطالحية شرعية

 ،فهو صاحبهم مبعنى أنه منهم يف البلد والنسب والنشأة ،صحبة لغوية فقط
وكذلك قوله  ،فهو صاحبهم بهذا االعتبار فقط ،أي نشأ معهم يف بالدهم

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چ: تعاىل عن يوسف عليه الصالة والسالم

ولكن ليست صحبة  ،فهي صحبة سجن فقط، (2)چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ
إمنا عنى بها  (أن حممدا يقتل أصحابه) :هنا ×ه فكذلك قول ،دين وإميان

فإن العلماء  ،ال الصحبة الدينية الشرعية االصطالحية ،الصحبة اللغوية
متفقون على أن من شروط الصحبة الدينية االصطالحية الشرعية أن يكون 

 ،واملنافقون الذين نزلت اآليات يف ذمهم ،من لقيه مؤمن به حال اللقي
وإمنا كانوا  ،ليسوا مبؤمنني يف الباطن ،فضح بواطنهمو ،وبيان أحواهلم

 :قال تعاىل عنهم ،فهم كفار يف الباطن ،يتسرتون باإلميان يف الظاهر فقط
 ،فهم كفار ،(3)چۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ         ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈ     ۈ چ

أي صحبة الظاهر يف املكان  ،فتكون الصحبة هنا من قبيل الصحبة اللغوية
ولكن ليست الصحبة اليت مدحتها األدلة  ،اب يف الظاهر فقطواالنتس

 ،واتفق أهل العلم على أن أهلها عدول ثقات أثبات ،وأثنت على أهلها
ن لفظ األخوة يف األدلة ورد ويراد به فإ ،وهذا قريب من لفظ األخوة

د به املعنى اوورد وير ،وهي أخوة النسب ،املعنى اللغوي فقط
                                                 

 .184اف: األعر (1)
 .39يوسف:  (2)
 .3املنافقون:  (3)
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ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چنوح:  فقوله تعاىل عن ،الدينوهي أخوة  ،االصطالحي

: وقوله عن صاحل ،(2)چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ  :وقوله عن هود ،(1)چىئ
 ،(4)چپ  پ  پ  پ  ڀچ: وقوله عن لوط، (3)چڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃچ

 ،لفظ األخوة يف هذه اآليات إمنا هي أخوة لغوية ال أخوة دينية شرعية
م باعتبار أنهم من عرقهم ولوط إخوان لقومه ،وصاحل ،وهود ،فنوح

ولذلك مل يقلها اهلل  ،فلما تقدم ذكر القوم ذكرت األخوة اللغوية ،وأنسابهم
وإمنا  ،ألنه مل يذكر شعيبا بقومه ،تعاىل يف حق شعيب يف سورة الشعراء

 ،ذكرهم بآهلتهم اليت كانوا يعبدونها من دون اهلل تعاىل وهي شجرة األيكة
فلم جيعله  ،(5)چې  ې  ې  ى  ى  ۅ  ۉ     ۉ  ېچ: فقال تعاىل

فليس أخا هلم يف  ،اهلل تعاىل أخا هلم ألنه مل يكن يعبد معهم هذه األيكة
عبادة هذه الشجرة، ولكن ملا ذكره اهلل تعاىل يف آيات أخرى منسوبا إىل 

ألنه  ،فهنا قيده باألخوة لقومه ،(6)چڄ  ڄ  ڄ  ڄچ : قومه قال
ا هلم يف عبادة األيكة، وأما األخوة يف أخ لقومه يف النسب، ولكنه ليس أخ

فإن املراد بها أخوة الدين والعقيدة  ،(7)چۈ  ٴۇ  ۋچ: قوله تعاىل

                                                 

 .106الشعراء:  (1)
 .124الشعراء:  (2)
 .142الشعراء:  (3)
 .161الشعراء:  (4)
 .177-176الشعراء:  (5)
 .85األعراف:  (6)
 .10احلجرات:  (7)
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هي أخوة الدين  ،(1)(املسلم أخو املسلم×: )واإلميان، وكذلك قوله 
 .واإلميان والعقيدة

 ،(2)(أن يقتل حممد أصحابه) ×:واخلالصة أن الصحبة املذكورة يف قوله  
صحة اللغوية فقط، ال صحبة الدين واإلميان والنصرة واملواالة، إمنا هي ال

ويدل على هذا املعنى الذي قررته لك أن اهلل تعاىل نفى أن يكون املنافقون 
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  چكما قال تعاىل:  منا،

 ،وأنهم يريدون نصرتكم ،حيلفون باهلل إنهم على دينكم أي ،(3)چڤ
 ،أي يريدون إثبات الصحبة الشرعية الدينية ألنفسهم ،وأنهم أولياء لكم

 ،أي ليسوا على دينكم ،چٹ  ٹ  ڤ چ: فنفى اهلل تعاىل ذلك عنهم بقوله
دليل فهذا  ،بل هم يكذبون يف هذه الدعوى ،وال هم من أهل مواالتكم

ثم ال بد  ،على أن الصحبة يف احلديث إمنا يراد بها الصحبة اللغوية فقط
طائفة قليلة مقارنة بالصحابة  نافقني يف العهد النبوي إمنا همملوأن تعلم أن ا

ال يساوون  ـ أي املنافقون ـفهم  ،الصادقني يف صحبتهم وأخوتهم الدينية
وكشف  ،وأبدى عوارهم ،ومع قلتهم فقد فضحهم اهلل تعاىل ،شيئا

ولذلك  ،وهتك خفاياهم وأعلنها صرحية يف سورة التوبة وغريها ،أستارهم
ألنها ما تركت شاردة وال واردة من خفايا  ،الفاضحة() :ء التوبةفمن أمسا

 يكونوا ملإن املنافقني : )قال العلماء ،وما قالوه إال وذكرته ،أهل النفاق

                                                 

، كتاب املظامل والغصب، باب ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه، رقم: البخاريأخرجه  (1)
 .(2580) :رقم ،باب حتريم الظلم ،مسلم يف الرب والصلة واآلداب(، و2442)
 تقدم خترجيه. (2)
 .56التوبة:  (3)
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 السواد هم يكونوا ومل ،عنهم اهلل رضي الكرام الصحابةعهد  يف جمهولني
 إىل همأمر آل معلومة فئة كانوا وإمنا فيهم، الغالب واجلمهور األعظم،

 علم منهم اآلخر والبعض بعينه، بعضهم علم حيث والفضيحة، ياخلز
 سورة يف وخصوصًا ،أوصافهم من العزيز كتابه يف اهلل ذكر فقد بأوصافه،

 كما أحد، على أمرها خيفى ال منبوذة، متميزة طائفة منهم جعل ما ،التوبة
 هلم اهلل أثبت ممن املنافقة الفئة هذه فأين ،زماننا يف حاهلم أحد على خيفى ال
 فوق من عنهم، رضاه عن أخرب حيث املنافقني، صفات نقيض كتابه يف

 .(1) (للناس أخرجت أمة خري وجعلهم مساوات، سبع
فإن قلت: وكيف نفعل بقول أسيد بن حضري  لسعد بن عبادة ملا قال له يف 

فهنا شهد  ،(2)(كذبت ولكنك منافق جتادل عن املنافقني) :حادثة اإلفك
 يد بن حضري على سعد بن عبادة بانه منافق، فكيف تقول؟أس

واجلواب: إننا ال بد أوال أن نعرف ما السبب الذي قيل فيه هذا الكالم،  
 َأْهُل َلَها َقاَل ِحنَي × النَِّبيِّ َزْوِج َعاِئَشَةوهو ما يف الصحيح من حديث 

: َقاَلْت): ِفيِه َقاَل، ِبُطوِلِه اْلَحِديَث، ِمْنُه َوَجلَّ َعزَّ اللَُّه َفَبرََّأَها، َقاُلوا َما اإِلْفِك
وهو على املنرب،  َأِبيٍّ ْبِن اهلِل َعْبِد ِمْن َفاْسَتْعَذَر، َيْوِمِه ِفي × اهلِل َرُسوُل َفَقاَم
 ِفي َأَذاُهعنه  َبَلَغِنيقد  َرُجٍل ِمْن َيْعِذُرِني َمْن يا معشر املسلمني) :َفَقاَل
 َعِلْمُت َما َرُجال َذَكُروا َقْدلَو، َخْيًرا ِإالَّ َأْهِلي َعَلى َعِلْمُت َما َواللَِّه، َأْهِلي
 ُمَعاٍذ ْبُن َسْعُد َفَقاَمقالت ، (َمِعي ِإالَّ َأْهِلي َعَلى َيْدُخُل َوَما، َخْيًرا ِإالَّ َعَلْيِه

منه، فإن كان من  أنا يا رسول اهلل أعذرك :َفَقاَلأخو بين عبد األشهل 

                                                 

 .(3/963) :عقيدة أهل السنة يف الصحابة لناصر بن علي (1)
 سيأتي خترجيه يف اهلامش اآلتى. (2)



 

 330 
 

 َفَفَعْلَنا ،َأَمْرَتَنا اْلَخْزَرِجمن  ِإْخَواِنَنا ِمْن َكاَن َوِإْن ،ربت عنقهاألوس ض
قالت: فقام رجل من اخلزرج، وكانت أم حسان بنت عمه من  ،َأْمَرَك

فخذه، وهو سعد بن عبادة، وهو سيد اخلزرج، قالت: وكان قبل ذلك 
هلل ال تقتله، رجال صاحلا، ولكن احتملته احلمية، فقال لسعد: كذبت لعمر ا

فقام أسيد بن  ،لو كان من رهطك ما أحببت أن يقتلوال تقدر على قتله، و
حضري، وهو ابن عم سعد، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر اهلل لنقتلنه، 

 حّتى واخلزرج األوس :احلّيان راثفقالت: ، فإنك منافق جتادل عن املنافقني
 رسول يزل فلم ، قالت:ملنربا على قائم × اهلل ورسول يقتتلوا أن هّموا

ومنها  ،. فهذا هو سياق القصة(1)(وسكت سكتوا حّتى خيّفضهم × اهلل
 :نعلم أمورا

يد بن وأس ،أن السبب يف هذا الغضب العام من سعد بن معاذ :األول 
إمنا هو يف قتل الرجل الذي طعن يف أم  حضري رضي اهلل تعاىل عنهما

وأنه توعد بقتل كل من آذاها وآذى  ،ااملؤمنني عائشة رضي اهلل تعاىل عنه
فال يزال  ،وهو األمر الذي ال تزال ألسنة الرافضة تلوكه ،×رسول اهلل 

الرافضة لعنهم اهلل تعاىل يعتقدون ويصرحون ويعقدون املؤمترات يف أن 
فما أحقهم  ،عائشة رضي اهلل تعاىل عنها قد فعلت ما فعلت مما هو معلوم

ولكننا يف عصر ختاذل فيه أهل الكلمة عن  ،وأسيدواهلل العظيم مبقولة سعد 
فما نظر الرافضة أن  ،تطبيق أحكام اهلل تعاىل على هؤالء السفلة من البهائم

ولكنهم  ،هذا احلديث حجة عليهم يف براءة أم املؤمنني رضي اهلل تعاىل عنها

                                                 

(، 2661، كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بضهن بعضا، رقم: )البخاريأخرجه  (1)
 .(2770، كتاب التوبة، باب يف حديث اإلفك، رقم: )مسلمو
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وطاروا بهذا القول فرحا  وا حبكم أسيد على سعد بن عبادة بأنه منافق،فرح
ولكن ما نظروا ملاذا  ،من هو منافق ×ى يثبتوا أن من أصحاب النيب حت

وملاذا هدد وتوعد بقتل من آذى  ،غضب سعد بن معاذ  وأسيد بن حضري
فاحلديث يهدم عقيدتهم اخلبيثة يف أم املؤمنني رضي  ،يف أهل بيته ×النيب 

ثم  ،فال بد من لفت أنظار هؤالء البهائم إىل هذا األمر ،اهلل تعاىل عنها
 :نقول

 ،×محية ونصرة لعرض رسول اهلل  إمنا قال أسيد وسعد ما قااله :ثانيا 
 :ثم نقول ،وهو العرض الذي يلوكه الرافضة بأفواههم القذرة

 ،إن أسيد بن حضري قال ما قال من باب التغليظ على سعد بن عبادة :ثالثا 
يغلظ على وإمنا أراد بذلك أن   ،ومل يقصد حقيقة النفاق اليت هي الكفر

 منهما كل وكان ،(1)منافق نهإ حاطب عن عمر قال وقد ،سعد بن عبادة
 الطعن قصد وما األمر، بظاهر وعمل الدين، نصرة وأراد احلق، أراد متأواًل

  اكتسبوا، ما بغري واملؤمنات املؤمنني يؤذي الذيفأين هذا من  ،والتهمة
 فهؤالء ؟وهذا هذا نيب وفرق عنده، من وافرتى والتهمة، الطعن أراد وإمنا

 هذا ال × النيب يكفر ومل منافق إنك منهم آلخر قال من فيهم البدريون
 عن الصحابة من قال من قول وكذلك باجلنة، للجميع شهد بل ،هذا وال

 نوع من فيه رأى ملا ذلك قال كان وإن ،(2)منافق :الدُّْخُشم بن مالك
 قصة يف ُأَبّي البن تصران ملا عبادة بن سعدف ،للمنافقني ومودة معاشرة

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
يف ابن أبي شيبة (، و1337) :، رقم(2/567) يف مسنده: داود الطيالسي وأب رواه (2)

 (.16482) :، رقم(27/10) :محد(، وأ567) :، رقم(2/62) ه:مسند
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 قتله، على تقدر وال تقتله، ال واهلل كذبت :معاذ بن لسعد قالو اإلفك،
فاحلمية  احَلِميَّة، احتملته ولكن صاحًلا، رجاًل ذلك قبل وكان :عائشة قالت

 ،ما قال :بن أبي ألنه من قبيلته هي اليت جعلت أسيد يقولوالدفاع عن ا
 ذنًبا فتكون حاجة أو ،لرحم لفنيدة بعض املخامو للرجل حتصل وقد

 َبْلَتَعة، أبي بن حاطب من حصل كما كافًرا، به يكون وال إميانه، به ينقص
ٱ  ٻ  ٻ  چ :فيه اهلل وأنزل ،× النيب أخبار ببعض املشركني كاتب ملا

، فما فاله أسيد يف هذه (2) ،(1)چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ
قاصدا حقيقة النفاق املساوية للفكر كما ال  ،القصة إمنا قاله جمتهدا متأوال

 من العصمة تعين ال العدالة أن تقرر فقد هذا كل ومع ،يفهمه الرافضة
 أن عنهم اهلل رضي عليهم اهلل فضل ومن اخلطأ، أو السهو، أو ،الذنوب
، قال أبو العباس رمحه أهلها من وهم بدر، أهل سيما وال ،باملغفرة وعدهم

 ،الذنوب من العصمة تعين ال العدالة أن تقرر فقد اهذ كل ومع) :اهلل تعاىل
 وعدهم أن عنهم اهلل رضي عليهم اهلل فضل ومن اخلطأ، أو السهو، أو

ولكن ال بد وأن يعلم أن  .(3) (أهلها من وهم بدر، أهل سيما وال ،باملغفرة
 ،إطالق النفاق عليه ظاهرا ال يلزم منه وجود الكفر والنفاق يف الباطن

ومن املعلوم أن  ،وكلهم أولياء هلل تعاىل ،جلنة وكلهم مؤمنونفكلهم يف ا
الرجل الفاضل قد تصدر منه اهلفوة عن االجتهاد فيكون فيها معذورا 

                                                 

 .1املمتحنة:  (1)
  تقدم خترجيه. (2)
 مل أقف عليه. (3)
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وحكم  ×فأين هذا ممن ناصب العداوة ألصحاب رسول اهلل  ،مأجورا
 ؟هل يستويان باهلل عليك ،عليهم بالكفر يف الظاهر والباطن

 ،عبادة رضي اهلل تعاىل عنه ملا نافح عن ابن أبيفمن املعلوم أن سعد بن  
 :ولذلك تقول عائشة يف نفس احلديث ،إمنا نافح عنه ألنه من قومه فقط

وهذا  ،فظن أسيد أنه نافح عن رأس املنافقني ألنه منافق (،فأخذته احلمية)
أو الفسق إن كان صادرا عن  ،أو الكفر ،فاحلكم بالنافق ،اجتهاد وتأويل

كما اجتهد خالد بن  ،لتأويل فإنه ال حيكم على القائل مبقتضاهاالجتهاد وا
وكما اجتهاد أسامة وقتل من قتل  ،(1)الوليد وقتل من قتل من بين جذمية

وكما اجتهاد عمر وقال حلاطب إنك  ،(2)اهلل إال ال إله :بعد أن قال
فهذه أقوال نابعة  ،وكما اجتهاد أسيد هنا وقال لسعد إنك منافق ،(3)منافق

 ،وذنبه مغفور هواجملتهد املخطئ له أجر على اجتهاد ،عن اجتهاد وتأويل
اعلموا ما شئتم فقد ) :وكلهم بدريون وقد قال اهلل تبارك وتعاىل ألهل بدر

فال  ،الرجل الصاحل قد خيرج منه اللفظ اخلطأ ال يقصدهف ،(4)(غفرت لكم
عن إنك منافق جتادل ) :كما قال أسيد بن حضري لسعٍد ،يؤاخذ به

رضي ولكن قد ظهرت الكلمة من أسيد  ،وسعٌد صحابي جليل (،املنافقني
 ،بها × فلم يؤاخذه النيب  ،×بدافع الغرية واحلمية لرسول اهلل  اهلل عنه

ومن هذا يؤخذ أن احلمية قد تطرأ فيتغري اخللق وال يكون لإلنسان سلطان 

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
 تقدم خترجيه. (2)
 تقدم خترجيه. (3)
 تقدم خترجيه. (4)
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عن ة سعد بن عبادفهم دفاع يف  اخلطإوكل ذلك حصل من أجل  ،اعليه
 ،وكلهم كرام ،وكلهم أطهار ،ابن أبي لعنة اهلل عليه، ولكن كلهم عدول

 .واهلل أعلم ،وكلهم يف اجلنة رضى اهلل عنهم ومجعنا بهم فيها
ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ: قوله تعاىل :ومنها

فجعلوا هذا الفرار قادحا يف عدالة  ،(1)چے  ے  ۓ     ۓ
  ؟يهمالصحابة رضوان اهلل تعاىل عل

ڭ  ڭ  چ: فإن اهلل تعاىل قال بعد ذلك ،أكملوا اآلية :نقول هلم :واجلواب

فاهلل  ،وال شأن لكم باألمر ،فالذين فروا قد عفا اهلل تعاىل عنهم ،چڭ  ۇ
وال  ،ويعذب من يشاء حكمة وعدال ،تعاىل يغفر ملن يشاء حكمة وفضال

افضة تتأىل على اهلل ولكن الر ،كالم لنا بعد إخبار اهلل تعاىل عنهم بالعفو
وأسأل اهلل تعلى أن يقول  ،تعاىل أن ال يغفر ألحد من عبيده ممن يبغضونهم

قد غفرت له  ،من ذا الذي يتأىل علي أن ال أغفر لعبد من عبيدي :هلم
صكة يف وجوه  چڭ  ڭ  ڭ  ۇچ: فإن قوله تعاىل ،وأحبطت أعمالكم

أظنهم يعجزون عن ردها وال  ،وكم كانوا يتمنون أنها لو مل تنزل ،الرافضة
فإن من يأكل  ،هذه مما زاده الصحابة يف القرآن :بإفكهم وبهتانهم فيقولون

أال فلعنة اهلل على  ،ويدهن بقذارات وغائط أوليائه يتصور منه كل شيء
ۀ   چ: ومثل هذه اآلية قوله تعاىل ،ما أقذرهم باطنا وظاهرا ،الرافضة

ہ  ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ہہ

                                                 

 .155آل عمران:  (1)
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 ،والرافضة تقف عند هذا احلد ،(1)چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۓ
ۆ  ۆ  چ: وهي قوله تعاىل ،وال تقرأ ما بعدها ،وجتعله ذما يف حق الصحابة

ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  

 ،فأخرب اهلل تعلى أنه أنزل السكينة عليهم ،(2)چى  ائ  ائ  ىې
على قوم إال وهم مؤمنون  وهل السكينة تنزل ،ليزدادوا إميانا مع إميانهم

ألنها تثبت إميان أصحاب  ،ولكن الرافضة ال تقرأ هذه اآلية ،باطنا وظاهرا
وإمنا يبحثون عن آليات ليت ظاهرها الذم والتقبيح  ،×رسول اهلل 

ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   چ ،وأنى هلم ذلك ،ليسقطوا عدالة الصحابة

چ  ڇ  ڇ    چڃ  ڃ  چ   چ  ڃڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ

گ  گ  گ                 گ        ڳ  ڳ  ڳ  چ :وجل عز ويقول ،(3)چڇ

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

 تلك بعد وهل ،(4)چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ہۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ
 من بك عوذن اإن اللهم تعيري؟ من والتقوى باإلميان هلم العال الشهادات

  .واهلل أعلم ،العاقبة وسوء اخلذالن
ن هناك من يذاد عن احلوض، أي حوض اديث املصرحة بأاألح ومنها:
 رضي - مالك بن أنسيف العرصات يف اآلخرة، كما يف حديث   ×النيب 

                                                 

 .25التوبة:  (1)
 .26التوبة:  (2)
 .4الفتح:  (3)
 .26الفتح:  (4)
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 ِإْذ، ملسجِدا يف َأْظُهِرنا بْيَن يوٍم ذاَت × الّله رسوُل بينا): قال - عنه اهلل
؟ × الّله رسوَل اي أْضَحَكَك ما:فقلنا، ُمَتَبسِّما َرْأَسُه رَفَع ثم، ِإغفاءة َأْغَفى

    ڎچ   الرحيم الرمحن الّله بسم :فقرأ، سورٌة آنفا عليَّ نزلت): قال

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ   ک     ک  ک  ک  چ)1(، 

 َنْهٌر نهفِإ): قال، أعلم ورسوله الّله :فقلنا؟ (الكوثر ما أَتْدُرون): قال ثم
 يوَم ُأمَّيت هعلي َتِرُد ْوٌضَح هو، كثرٌي خْيٌر عليه وجلَّ، عزَّ ربِّي َوعَدنيِه
 من ِإنُه ربِّ: ُلفأقو، منهم العبُد فُيْخَتِلُج السماِء ُنُجوِم َعَدَد آنيُته، القيامة

ُأمَّيت، فيقول: ما َتْدِري ما أْحَدَث بعَدك( )1(؟ ويف رواية حنوه، وفيه: )إنه 
َنهٌر وَعدنيه َربِّي يف اجلنَِّة، عليه َحْوضي( ومل يْذُكْر: )آنيُته َعَدُد النُُّجوم(، 

هذه رواية مسلم)1(. وقد أخرجه هو أيضا، والبخاري خمتصرا، قال: قال 
 رَأيُتم َذاإ حتى، صاَحَبين ِممَّْن َرجاٌل احلوض عليَّ لَيِرَدنَّ) :× النيب

، ُأَصْيحابي، ابيُأَصْيح، ربِّ أْي، َفأَلُقَولنَّ، ُدوِني اْخُتلُجوا: إىلَّ ِوُرفُعوا
َفَلُيَقالنَّ لي، إنََّك ال تْدري ما أْحَدُثوا بْعَدَك( )1(،  فطار الرافضة بهذا 

ة بعد دلة الدالة على ارتداد الصحابألنهم يظنون أنه من األ ،احلديث فرحا

                                                 

 .3الكوثر:  (1)
أخرجه مسلم، كتاب الصالة، باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى  (2)

 (.400براءة، رقم: )
أخرجه مسلم، كتاب الصالة، باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى  (3)

 (.400براءة، رقم: )
 ،مسلم يف الفضائل(، و6582، كتاب الرقاق، باب يف احلوض، رقم: )البخاريأخرجه  (4)

 (.2304) :رقم ،وصفاته ×باب إثبات حوض نبينا 
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 ةلردوأنه من األدلة اليت تدل على سقوط عدالتهم بهذه ا ×،موت النيب 
×.بعد وفاته   

:واجلواب  عن هذا يف عدة أمور   
عرب هذا يف لغة ال (أصيحابي، أصيحابي) :إن قوله يف احلديث :األول

أنهم نفر  أي ،واليت ال يتقنها اجملوس الرافضة الصفوية يدل على القلة
ارتدوا  ألنهم يزعمون أن الصحابة كلهم ،وال ترضى بذلك الرافضة ،قليل

الذين  بل هؤالء ،وهذا قلب للدليل ،إال نفرا قليال يعدون على األصابع
 ،فئام قليلةهم دوا على أعقابهم مقارنة مبن يرد على احلوض إمنا ارت

.وأعداد قليلة  
لقوا  ينوهم الذ ،إن الصحبة هنا ليس املراد بها الصحبة اخلاصة :والثاني
فإن هذا هو معنى الصحبة  ،مؤمنني به وماتوا على اإلميان ×النيب 

وإمنا يراد بها  ،والصحبة يف احلديث ال يراد بها الصحبة اخلاصة ،اخلاصة
وكل من آمن به إىل آخر  ،وهي صحبة مطلق اإلميان فقط ،الصحبة العامة

 ،أي صاحب باملعنى العام ،نه صاحبجل يف الدنيا يصح أن يطلق عليه بأر
 ،أصحاب مالك ،أصحاب أبي حنفية: )كما نقوله حنن ،ال باملعنى اخلاص

بني هؤالء مع أن بينهم و ،وهكذا ،أصحاب أمحد( ،أصحاب الشافعي
ولكن لالتفاق يف االنتساب للمذهب يطلق  ،األئمة األزمنة املتطاولة

فمن  ،ال الصحبة اخلاصة ،ون به الصحة العامةنويع ،أصحاب(: )عليهم
 ،( باملعنى اخلاص: )أصحابلقي هؤالء األئمة وتتلمذ عليهم يقال هلم

 :ميقال هل موميل جيالسهم فإنه ،ومل يرهم ،وأما من انتسب ملذهبهم
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أصيحابي( أي أنهم أتباعي على ×: )فقوله  ،)أصحاب( باملعنى العام
وعلى هذا التخريج  ،فهم ينتسبون له يف الظاهر باإلسالم واإلميان به ،ديين

ممن  ×يدخل يف هؤالء الذين يذادون عن احلوض مجيع من أحدث بعده 
 ،القدريةو ،واألشاعرة ،والرافضة ،واملعتزلة ،ينتسب ألهل القبلة كاخلوارج

ويؤيد  ،وغريهم من الفرق املنتسبة لإلسالم ولكنهم أحدثوا وبدلوا وغريوا
، منهم العبُد فُيْخَتِلُج) :هذا أن يف رواية من روايات حديث أنس املاضي

مستمرة ال تنقطع حتى تقوم  ×مة النيب ، وأ(1) (ُأمَّيت من ِإنُه، ربِّ: فأقوُل
 :ففي هذه الرواية مل يقل ،قيام الساعةألنه مبعوث للناس مجيعا إىل  ،الساعة

فهذا فيه إشارة إىل املراد مجيع من أحدث يف  ،أميت :وإمنا قال ،أصيحابي
وعلى هذا التخريج فال  ،×الدين والعقيدة من عامة أهل البدع بعد النيب 

إن مجعا من أهل  :ثم نقول كذلك ،يكون احلديث مسقطا لعدالة الصحابة
 محلوا هذا احلديث على الذين ارتدوا بعد موت النيب العلم رمحهم اهلل تعاىل

وهؤالء وإن كانوا قد  ،من الذين قاتلهم الصحابة األطهار األبرار ،×
 ،ولكنهم أبطلوا صحبتهم بالردة واملوت عليها ،تقدم هلم إميان وصحبة

فيخرجون عن مسمى الصحبة اخلاصة بسبب الردة  ،واإلصرار عليها
صفهم بالصحبة إمنا هو باملعنى اللغوي ال الصحبة فيكون و ،واملوت عليها

إن مجعا من أهل العلم كذلك محلوا  :وكذلك نقول ،باملعنى الشرعي
وقد قدمنا لك أن  ،×احلديث على من كان منافقا نفاقا أكرب يف عهده 

ال باملعنى الشرعي  ،املنافقني يف عهده يوصفون بالصحبة باملعنى اللغوي

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
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واخلالف فيها  ولكاه حق، ل ثالثة يف هذا احلديث،فهذه أقوا ،االصطالحي
وأنت ترى أن أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل متفقون على  ،من خالف التنوع

الصحبة املذكورة يف احلديث ال يراد بها الصحبة باملعنى اخلاص 
أي مبعنى االتباع العام  ،وإمنا يراد بها الصحبة باملعنى العام ،االصطالحي

فأهل السنة متفقون على أن  ،ها الصحبة باملعنى اللغوي فقطأو يراد ب ،فقط
 ،الصحابة باملعنى اخلاص االصطالحي الشرعي ال يدخلون يف هذا احلديث

فأنت بني  ،والرافضة يفهمون الصحبة هنا أنها مبعنى الصحبة اخلاصة
فأي  ،وفهم ألهل البدع من الرافضة وغريهم ،فهم للسلف الصاحل :فهمني

  ؟أ الذمة باتباعهالفهمني ترب
وأن فهم الرافضة وأهل البدع يف  ،ال جرم أن فهم السلف الصاحل مقدم

ألن املتقرر أن كل فهم خيالف فهم سلف األمة يف  ،هذه األدلة باطل
لصحبة يف هذه ال سيما وأن فهم السلف ل ،العقيدة والعمل فإنه باطل

م متفق مع األدلة أو الصحبة باملعنى العا ،نها الصحبة اللغويةاحلديث بأ
و االصطالح أ ،والنصوص الكثرية اليت تزكي الصحابة باملعنى اخلاص

فهي يصدق بعضها  ،ومتآلفة ال متنافرة ،ال مفرتقة ،واألدلة متفقة ،الشرعي
 ،وال اختالف ،فال تنافض فيها وال اضطراب ،ويؤيد بعضها بعضا ،بعضا

ما فهم الرافضة فإنه وأ ،ال يأتيها الباطل من بني يديها وال من خلفها
وال جرم أن الفهم الذي  ،ويفرض بينها التناقض ،يوجب خلال يف األدلة

دلة ألن املتقرر أن اجلمع بني األ ،يتضمن محل األدلة على االتفاق هو املقدم
 .واجب ما أمكن
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من جاء بعده من أهل اإلحداث والبدع  ×وكيف يعرف النيب  :فإن قلت 
 ؟وهو مل يرهم ومل يعرفهم (أصيحابي) :قولفكيف ي ،وقد مات ومل يرهم

وهي السيما اليت بها  ،إن اهلل تعاىل قد جعل هلذه األمة عالمة :فأقول
 أن) :- عنه اهلل رضي - هريرةويف احلديث عن أبي  ،×يعرفهم النيب 

 إن وإنا، مؤمنني قوم دار عليكم السالم): فقال ،املقربَة أتى × اهلل رسوَل
 إْخَواَنَك أَولْسنا :قالوا ،(إخواننا رأينا قد أنَّا َوِدْدُت، ونالِحُق بكم اهلل شاء

: قالوا ،(َبْعُد يأتوا مل الذين وإخواُننا، أصحابي أنتم) :قال ؟اهلل رسول يا
 أن لو أرأيت) :قال ؟اهلل رسول يا أمتك من َبْعُد يأِت َلْم َمْن َتْعِرُف كيف
 ؟(خيَله يعِرف أال، ُبْهم ُدْهم َخْيل يَظْهَر بني ُمَحجََّلة ُغّر َخْيل له َرُجال
 وأنا الوضوء، من ُمَحجَِّلني ُغّرا يأتون فإنهم): قال، اهلل رسول يا بلى: قالوا

، الضالُّ البعري ُيَذاد كما، حوضي عن رجال َفلُيذاَدنَّ، احلوض على فرطهم
 ،(1)(سحقا، ُسْحقا: فأقول؟ بعَدك َبدَّلوا قد إنهم: فيقال، َهُلمَّ أال: أناديهم

أنهم  ـ مع معرفته هلم ـفأثبت أنه يعرفهم بهذه العالمة، وأثبت أن بعضهم  
 إشكال يف هذا وهلل احلمد واملنة. يذادون عن احلوض، فال

 وهل الزم الذود عن احلوض أن يكون املذاد كافرا؟  فإن قلت: 
أصحاب الكبائر، فإن من ال، ما يلزم، ولكن يدل على أنه  فأقول:

نعوذ باهلل من اإلحداث  ،ومنه ما يكون كبرية ،كفرا منه ما يكون اإلحداث
واملهم أنه ال حجة يف هذا احلديث ألحد أهل البدع أن يقدح يف  ،يف الدين

                                                 

ومسلم (، 136رقم: )الوضوء، باب فضل الوضوء والغر احملجلون، البخاري يف أخرجه  (1)
 .( يف الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء249) :رقم
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فإن األدلة اليت متدح الصحابة  ،عدالة الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم
 نقول وهي اليت ،وتزكيهم وتثين عليهم حممولة على الصحبة باملعنى اخلاص

واألمر  ،مؤمنا به ومات على اإلميان ×الصحابي كل من لقي النيب  :فيها
 ،ولكن نور احلق والربهان أعمى عيون اخلفافيش عن رؤية النور واضح،

 .واهلل أعلم ،ومن يضلل اهلل فما له من هاد
ال ترجعوا بعدي كفارا يضر بعضكم رقاب ) ×:قول النيب  :ومنها
ن لقد ثبت عندنا وعندكم أ :وقالوا لنا ،(2)(الالض) :ويف رواية ،(1)(بعض

واليت أريقت  ،ووقعت بينهم الوقائع الكبرية ،الصحابة قد اقتتلوا فيما بينهم
× والنيب  ،كيف حتكمون عليهم بالعدالة وقد فعلوا ما فعلوا ،فيها الدماء

  ؟نه كافرهنا يصف من يفعل هذا الفعل بأ
ڳ  ڱ   ڱ  چ: قول اهلل تعاىل أوال ال بد وأن تسمع إىل :واجلواب

ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ    ڻڱ  ڱ  ں  ں

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ    ڭے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےھ     ھ  ھ

 مل فاهلل تعاىل، (3)چۉ  ې   ې  ې  ۉٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ
 همادندوأنهم كفار مطلقا، وإمنا وصفهم يصف من اقتتل من املؤمنني بأ

فاقتتاهلم فيما بينهم مل خيرجهم عن وصف  ،ووصفهم بأخوة الدين ،باإلميان
  ؟فأي قتال هذا ،ومل خيرجهم عن وصف األخوة ،اإلميان

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
 (.4406، كتاب املغازي، باب حجة الوداع، رقم: )البخاريأخرجه  (2)
 .10-9احلجرات:  (3)
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ن من أي أ ،ال على االستحالل ،إنه القتال املبين على التأويل :واجلواب
وأن قتله حالل وليس مبعصوم مكذبا باألدلة  ،قتل املسلم مستحال لدمه

ألنه منكر للمتواتر من األدلة يف  فهذا هو الذي يكفر، ،ه عصمتيفالواردة 
 ،وهم حتريم دم املسلم ،وجاحد هلذا احلكم الشرعي ،عصمة دم املسلم

وأما  ،فهذا يكفر وال جرم ،ومستحل للمعلوم من الدين بالضرورة حرمته
 ،قتال التأويل واالجتهاد بقصد نصرة الدين وإحقاق احلق وإبطال الباطل

والقتال  ،فهذا هو الذي ال يكفر فاعله ،أهل السنة قتال التأويل فهذا يسميه
الذي حصل بني بعض الصحابة يف عهد معاوية وعلي بن أبي طالب رضي 

وإمنا  ـ حاشا وكال ـ،اهلل تعاىل عنهما إمنا هو قتال تأويل ال قتال استحالل 
والذي يدل على ما قلته هنا هو نص  ،هو قتال عن تأويل وعن اجتهاد

 اهلل رسوَل أنَّ :- عنه اهلل رضي - هريرةففي حديث أبي  ،×سول اهلل ر
 بينهما فيكون، املسلمني من فئتان تقتتل حتى الساعُة تقوم ال) :قال ×

دليل على أن  (:دعواهما واحدة) :فقوله ،(1)(واحدة دعواهما عظيمة َمقتلة
نظر كيف فا ،وخذل الباطل وأهله ،املقصود هو القتال لنصرة احلق وأهله

ويدل على ما ذكرته كذلك ما رواه  ،ن دعواهما واحدةوصف الدليل بأ
 :قال - اهلل رمحه - البصري احلسنالبخاري يف الصحيح من حديث 

 بُن َعْمرو فقال ،اجلباِل َأْمثاِل ِبَكَتاِئَب ُمعاِويَة علّي بُن احلسُن واهلِل اْسَتْقَبَل)
 له فقال ،أْقَراَنَها َتْقُتَل حتى ُتولِّي ال َبكَتاِئ ألرى ِإنِّي :ِلُمَعاويَة العاِص

                                                 

(، 3609اب عالمات النبوة يف اإلسالم، رقم: )، كتاب املناقب، بالبخاريأخرجه  (1)
باب إذا توجه املسلمان بسيفيهما وباب ال تقوم الساعة  ،مسلم يف الفنت وأشراط الساعةو

 .(157) :رقم ...حتى مير الرجل بقرب الرجل
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 هؤالء َقَتَل إْن َأرأيَت) :عمرو َأي :- الرجلني َخْيَر واهلِل وكان - معاويُة
 لي َمْن ؟ِبنَساِئِهْم لي َمْن ؟الناِس بُأموِر لي َمْن هؤالء، وهؤالء هؤالء،

 الرمحن عبَد :َشمس عبد بين من قريٍش من َرُجلنِي إليه َفَبَعَث ؟(ِبَضيَعِتهم
 وقوال ،عليه َفاعِرَضا الرَّجِل إىل اْذَهبا: فقال ،عامر بن اهلل وعبَد ،َسُمرة بن
 هلم فقال ،إليه وَطَلبا ،له وقاال ،وَتَكلََّما ،عليه َفَدخال ،َفَأَتَياُه ،ِإليه واطُلبا ،َلُه

 األمََّة هذه وِإنَّ ال،امل هذا من َأَصْبنا َقد املطلب عبِد َبُنو إنَّا :عليٍّ بن احلسُن
 إليَك وَيْطُلُب ،وكذا كذا عليك َيْعِرُض فإنه: قاال ،ِدماِئِها يف عاَثت قد

 إال شيئا َسَأَلُهما فما ،به لك حنن :قاال ،؟بهذا لي َفَمن :قال ؟ويسأُلَك
 :يقول َبْكَرَة أبا مسعُت ولقد :احلسن قال ،َفَصاَلَحُه ،به لك َنْحُن :قاال

 على ُيْقِبُل وهو ،َجْنِبِه إىل عليٍّ بُن واحلسُن املنَبِر على × اهلل رسوَل رأيُت
 ُيصِلَح َأْن اهلَل ولَعلَّ، َسيٌِّد هذا ابين إنَّ) :ويقول ،أخرى وعليه ،َمرَّة الناس

واملقصود بهذا الصلح أي الصلح  ،(1) (املسلمني من َعِظيَمَتنِي ِفئَتنِي َبْيَن به
ألن القتال برد  ،عام اجلماعة :ومسي هذا العام ،بني أهل احلجاز والشام

وعادت حلمة  ،وسلم األمر إىل معاوية ،فعزل احلسن نفسه ،وانتهى
وهذه منقبة عظيمة  ،املسلمني إال االتفاق بعد بعض الفرقة واخلالف

واحلسن رضي  ،وجزاه اهلل تعاىل خري اجلزاء ،للحسن رضي اهلل تعاىل عنه
وإمنا رمحة  ،بناعن اخلالفة خوفا وال ذلة وال جزل اهلل تعاىل عنه مل يتنا

واملقصود من إيراد هذا  ،وتوحيدا لصفهم ،وحقنا لدمائهم ،باملسلمني
 ،مسلمون مقد وصف اجلميع يف هذا احلديث بأنه ×احلديث أن النيب 

                                                 

للحسن بن علي رضي اهلل عنهما، × ، كتاب الصلح، باب قول النيب البخاريأخرجه  (1)
 (.2704رقم: )
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فأفاد هذا أن اقتتاهلم فيما بينهم مل  ،مع أنهم اقتتلوا ،فاجلميع مسلمون
فدل ذلك على أنه  ،وال عن وصف اإلميان ،مخيرجهم عن وصف اإلسال

فكال الطائفتني ال تريد إال نصرة  ،وإمنا هو قتال تأويل ،ليس قتال استحالل
 ،ومل يرد أحدهم الرفعة والعلو يف األرض ،وكل منهما قد اجتهد ،احلق

 ،وإمنا أرادوا الرفعة للدين واالنتقام من قتلة عثمان رضي اهلل تعاىل عنه
ني قلوبهم بتنازل احلسن عن األمر ملعاوية وحتققت نبوءة مما فألف اهلل ب

فاملسلمون يرون أن القتال الذي وقع بني  ،من الغيب× أخرب به النيب 
فال جيوز أن يقال يف  ،ال قتال استحالل ،بعض الصحابة إمنا هو قتال تأويل

ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم ) :إنهم كفروا بدليل قوله :حقهم
فهذا النص ال يدل على انطباقه على فتنة القتال اليت   ،(1)(بعض رقاب

وبناء على ذلك فال بد لفهم  ،حصلت بني الصحابة يف بعض الوقعات
إن لفظ الكفر  :ثم نقول بعدها ،احلديث من هذه املقدمة اليت قدمتها لك
ن أل ،وقد يراد به الكفر األصغر ،الوارد يف احلديث قد يراد به الكفر األكرب

 ،الكفر عند أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل منقسم إىل أكرب وأصغر
فمن اعتقد حل قتل  ،فرياد به الكفر األكرب إن كان قد استحل دم أخيه

ألن حتريم الدماء املعصومة مما هو  ،املسلم بغري حق فقد كفر الكفر األكرب
 ،ي املعلوم بالتواترومما وقع عليه اإلمجاع القطع ،معلوم من الدين بالضرورة

واملتقرر أن  ،نه كافرا من الدين بالضرورة فإواملتقرر أن من خالف معلوم
وقد ذكرت لك براءة  ،من خالف اإلمجاع القطعي املعلوم بالتواتر فإنه كافر

ألن قتاهلم فيما بينهم ليس قتال استحالل وإمنا  ،الصحابة من هذا األمر
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والقرآن  ،نهم مسلمونوصف اجلميع بأ× وقد تقدم أن النيب  ،قتال تأويل
فتهمة الكفر األكرب منتفية عن  ،وصف كال الطائفتني بأنهم مؤمنني

واهلل يشهد على ما  ،وأقسم باهلل تعاىل على ما أقول ،×أصحاب النيب 
وذلك فيما لو كان  ،وقد يراد باحلديث تارة الكفر األصغر :ثم نقول ،أقول

فمن قتل غريه وليس  ،لعنجهية والقهرولكن بالظلم وا ،عن غري استحالل
ولكنه قتله غدرا وتشفيا وانتقاما  ،وهو معتقد حبرمة الدماء ،تحل لدمهسمب

ولكن ليس الكفر األكرب املخرج  ،وظلما وتسلطا فقط فهذا يوصف بالكفر
ألننا معاشر أهل السنة واجلماعة نعتقد  ،وإمنا الكفر األصغر فقط ،عن امللة

 ،ومن املوبقات ،سوغ شرعي معترب من أكرب الكبائرأن قتل النفس بال م
 .ولكن ال خيرج العبد عن دائرة اإلميان

 ؟وهل يوصف الصحابة يف اقتتاهلم هذا بالكفر األصغر :فإن قلت 
ألن اقتتاهلم فيما بينهم مل يكن  ،الذي نعتقده أنهم ال يوصفون به :واجلواب

فهو منزل منزلة  ،ويلوإمنا كان عن تأ ،عن اعتداء وقهر وظلم وعنجهية
 الفتنة وقعت) :ولذلك قال اإلمام الزهري رمحه اهلل تعاىل ،قتل اخلطأ
 أصيب ماٍل أو دٍم كل أن فأمجعوا ،متوافرون × اهلل رسول وأصحاب

  .(1)(اجلاهلية منزلة أنزلوهم ،هدر فإنه القرآن بتأويل
 أمور فيها يقع ةاألم أن يعلم أن ينبغي ومما :قال أبو العباس رمحه اهلل تعاىل

 ومجاهري والتكفري واللعن كالقتال وأعراضها وأمواهلا دمائها يف بالتأويل
 هؤالء يضمن مل بالتأويل اقتتلوا إذا والبغاة العدل أهل إن يقولون العلماء

 متوافرون حممد وأصحاب الفتنة وقعت: الزهري قال كما هلؤالء أتلفوا ما
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 منزلة أنزلوهم هدر فهو القرآن لبتأوي أصيب مال أو دم كل أن فأمجعوا
 والتكفري كاللعن باألعراض فكيف واألموال الدماء يف اجلاهلية

 .(1)والتفسيق
 فليسوا والصاحلون، والشهداء الصديقون فإما) :وقال رمحه اهلل تعاىل 

 يصيبون فتارة فيه اجتهدوا ما وأما ،احملققة الذنوب يف وهذا مبعصومني
 وأخطئوا اجتهدوا وإذا أجران، فلهم وأصابوا دوااجته فإذا خيطئون، وتارة
 أن ىير املبتدعة وبعض هلم، مغفور وخطؤهم ،اجتهادهم ىعل أجر فلهم
 سائغ، بتأويل ولو اجملتهد أخطأ فإذا متالزمان، أمران والذنب واإلثم اخلطأ

 قد والقول مأجور، اجملتهد أن يرون واجلماعة السنة أهل ولكن آثم، فإنه
 يسلم مل بالتأويل املخالفة ألن معذور، وفاعله الصريح للنص اخمالف يكون

 .(2) (العلم أهل من أحد فيها
 يكفر مل التكفري أو القتال يف متأوال املسلم كان وإذا) :وقال رمحه اهلل تعاىل 

  .(3)(بذلك
فبان لك بهذا التقرير املختصر أن الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم ال 

وال باعتبار الكفر  ،ديث ال باعتبار الكفر األكربيصدق عليهم هذا احل
 ،ألن اقتتاهلم فيما بينهم إمنا كان قتاال عن تأويل ال عن استحالل ،األصغر

وقد قررنا أن الدليل قد  ،ألنه لو كان قتال استحالل لكان من الكفر األكرب
وال يوصفون حتى  ،وصفهم بأنهم مؤمنون ومسلمون مع هذا االقتتال

                                                 

 .(4/454) :منهاج السنة النبوية (1)
 .(3/453) :الفتاوى الكربى البن تيمية (2)
 .(3/283) :جمموع الفتاوى (3)
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ألن اقتتال الكفر األصغر هو ما كان عن ظلم واعتداء  ،صغربالكفر األ
والصحابة مل يكن قتاهلم عن ظلم وال عن  ،وعدوان مع اعتقاد التحريم

ولذلك فقد أمجع  ،وإمنا كان عن اجتهاد وتأويل ،اعتداء وال عن عدوان
أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل أن الواجب هو السكوت فيما جرى 

وأمجعوا رمحهم اهلل تعاىل على أن ما  ،بة من أمر الفتنة والقتالبني الصحا
 ،حصل بينهم ليس عن ظلم وال عن قصد لالعتداء وال عن قصد للعدوان

ومن  ،فمن أصاب منهم فيه فله أجران ،وإمنا هو حمض تأويل واجتهاد
والذين قاتلوا : )يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ،أخطأ منهم فله أجر واحد

ال خيلون: إما أن يكونوا عصاة، أو جمتهدين  -رضي اهلل عنه  -عليا  اإلمام
خمطئني أو مصيبني، وعلى كل تقدير، فهذا ال يقدح يف إميانهم، وال ينفي 

وهذا واضح من تصريح القرآن الكريم،  .(1)(عدالتهم، وال مينعهم اجلنة
 ذلك مبا ×من تسميتهم إخوة، ووصفهم بأنهم مؤمنون، وتأكيد النيب 

 .بن علي عن أبي بكرة رضي اهلل عنهسبق من رواية احلسن 
وهلذا اتفق أهل السنة على أنه ال تفسق واحدة من ) :وقال رمحه اهلل تعاىل 

ألنهم كانوا متأولني  ،لوا يف إحداهما: إنهم كانوا بغاةالطائفتني، وإن قا
ذنب جمتهدين، واجملتهد املخطئ ال يكفر، وال يفسق، وإن تعمد البغي فهو 

كالتوبة، واحلسنات  ،لذنوب يرفع عقابها بأسباب متعددةمن الذنوب، وا
ودعاء املؤمنني، وغري  ×،املاحية، واملصائب املكفرة، وشفاعة النيب 

 واهلل أعلم. .(2)(ذلك
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 يعِني ال الصحابة بعدالةنا قوَل نَّإ: ( قال أهل السنة رمحهم اهلل تعاىلهــتنبي)
 شيخ قال واألنبياء، للرُُّسل إالَّ تكون ال همعند العصمَة ألنَّ ،عصمتهم
 السنة أهل يعِنيـ  ذلك مع وهم) :الواسطية العقيدة يف تيمية ابن اإلسالم

 اإلثم كبائر عن معصوٌم الصحابة من واحٍد كلَّ أنَّ يعتقدون ال ـ واجلماعة
 والفضائل السَّواِبق من وهلم اجلملة، يف الذنوب عليهم جيوز بل وصغائره،

 السيِّئات من هلم ُيغفر إنَّهم حتى صدر، إن منهم يصدر ما مغفرة يوجب ما
 القرون، خري نَّهمإ ×: اهلل رسول بقول ثبت وقد بعدهم، ِلَمن ُيغفر ال ما

 ِممَّن ذهبًا ُأُحد جبل من أفضَل كان به تصدَّق إذا أحِدهم من امُلدَّ وأنَّ
 أو منه، تاب قد فيكون ذنٌب منهم أحٍد عن صدر قد كان إذا ثمَّ بعدهم،

 الذي ×، حممد بشفاعة أو سابقته، بفضل له ُغفر أو متحوه، حبسنات أتى
 هذا كان فإذا عنه، به كفِّر الدنيا يف ببالء ابتلي أو بشفاعته، الناس أحقُّ هم
 أصابوا إن ُمجتهدين، فيها كانوا اليت األمور فكيف امُلحقَّقة الذنوب يف

 الذي القدر ثمَّ ،مغفور واخلطأ واحد، أجر همفل أخطأوا وإن أجران، فلهم
 وحماسِنهم القوم فضائل جنب يف مغمور نزر قليل بعِضهم ِفعل من ُينَكر
 النافع والعلم والنُّصرة واهلجرة سبيله يف واجلهاد ورسوله اهللب اإلميان من

 عليهم اهلل منَّ وما وبصريٍة بعلٍم القوم سرية يف نظر ومن الصاحل، والعمل
 يكون وال كان ال األنبياء، بعد اخللق خرُي أنَّهم يقينًا عِلَم الفضائل من

 وأكرمها األمم خري هي اليت األمَّة هذه قرون من الصَّفوُة وأنَّهم مثلهم،
وال بد وأن تعلم وفقك اهلل تعاىل أن من  :ثم أقول .(1)(تعاىل اهلل على

 ،لنسبة ملن بقي منهمحضر الفتنة والقتال من الصحابة إمنا هم نفر قليل با
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 قال كما فيها واخلوض الفنت تلك عن تأخروا وسادتهم الصحابة فجمهور
 فما آالف عشرة  × اهلل رسول وأصحاب الفتنة هاجت) :سريين بن حممد
 ابن قال كما الرواية هذه وإسناد ،(1) (ثالثني يبلغوا مل بل ،مائة منهم حضر
 فالواجب) :ياآلمد اإلمام يقول ،(2)األرض وجه على إسناد أصح تيمية

 إمنا ذلك كان وإن حال، أحسن على الفنت من بينهم جرى ما كل حيمل أن
 وأنه ،إليه صار ما الواجب أن اعتقاده من فريق كل اجتهاد إليه أدى ملا

فال حق ألحد أن يسقط عدالة  ،(3)(للمسلمني وأصلح للدين أوفق
هو أنهم كلهم عدول  فالذي ندين اهلل تعاىل به ،الصحابة بهذه احلجج

واهلل  ،ومجعنا بهم يف اجلنة ،رضي اهلل تعاىل عنهم وأرضاهم ،ثقات أثبات
 .أعلم

وهي عبارة عن  ،وأنا أحب أن أختمه خبامتة طيبة ،وتتبع هذا الباب يطول
  :وهما ،قاعدتني مهمتني يف هذا الباب

مبعنى أن  ،كمواملتشابه يرد إىل احمل ،احملتمل يرد إىل الصريح :القاعدة األوىل
املتقرر باألدلة القطعية املتواترة من الكتاب والسنة أن الصحابة كلهم 

وذلك من خالل اآليات الكثرية يف مدحهم والثناء  ،عدول ثقات أثبات
وهو أمر ال بد وأن  ،وهذا أمر يعرفه القاصي والداني ،عليهم وتزكيتهم

أهل البدع دليال يرون  فإن أورد عليك ،تؤمن به وأن تعتقد االعتقاد اجلازم

                                                 

 :، رقم(5/459) :ابن أبي شيبة(، و201) :، رقم(1/87) :الفنتيف نعيم بن محاد رواه  (1)
 (.728) :، رقم(2/466) :السنةيف بكر بن اخلالل  وأب (، و27963)
 .(6/236) :منهاج السنة النبوية (2)
 .(2/91) :اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي (3)
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 ،أن ظاهره لقدح يف عدالة لصحابة وأعجزك اجلواب عنه لضعف علمك
فإن  ،وإياك أن تنقض األمر املتقرر يف قلبك باألدلة املتواترة ،فإياك أن تقبل

ووهم توهموه يف  ،ما ذكروه من األدلة يف القدح إمنا هو خيال ختيلوه
واحملتمل  ،هذا األمر املشكوك فيهف ،وظنوا أن املعين به الصحابة ،الدليل

واملتشابه الذي خفي عليك جيب عليك أن ترده مباشرة إىل األمر احملكم 
فال تفتح قلبك وال مسع أذنك ملن  ،الذي تقرر يف قلبك باألدلة املتواترة

وتيقن أن ملا  ،يشكك يف عدالة قوم قد أثبت اهلل تعلى عدالتهم يف القرآن
أن له  ،لدليل الذي ظاهره الطعن يف الصحابةذكره أهل البدع من هذا ا

أنا قد تقرر  :فتقول هلذا املبتدع ،ولكنك مل تعرفه إىل اآلن ،حممال صحيحا
 :وأنت تورد علي أحاديث تقول ،عندي باألدلة املتواترة أن الصحابة عدول

فأنا أتشبث  ،وأنا موقن أن هلا أجوبة عند أهل السنة ،إنها طعن يف عدالتهم
وأدع ما تقول إىل أهل العلم  ،عندي من األدلة املتواترة يف عدالتهم مبا تقرر

وممن  ،فإنك إن قلت هذا فأنت من أهل العلم الراسخني ،ليجيبوك عنه
ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ :مدحهم اهلل تعاىل يف كتابه كما قال تعاىل

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ    ۀں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ

ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ     ۆڭ  ڭ  ۇ  ۇ ڭ   ڭے  ے  ۓ  ۓ

 .(1)چې  ې     ې   ى  ى  ېۅ       ۅ  ۉ  ۉ
وهي ألهل العلم الذين يتولون الرد على أهل البطال  :القاعدة الثانية

األدلة  :وتقول هذه القاعدة ،الذين يستدلون على باطلهم باألدلة الصحيحة

                                                 

 .7آل عمران:  (1)



 

 351 

الباطل فإن يف نفس ومن استدل بها على  ،الصحيحة ال تدل إال على احلق
ولكن األمر حيتاج إىل تأمل ونظر  ،الدليل ما يكسر حجته ويدحض شبهته

يل احلق داال وإال فال ميكن أبدا أن يكون الدل ،يف كالم أهل العلم فقط
 وال) :قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهلل تعاىل ،على شيء من الباطل

 ألن ،عليه دلياًل يكون نهفإ املبطل به استدل دليل كل يكون أن تعجبوا
 ما غري على إشارة لكنه املعنى هذا إىل إشارة فيه أن على يدل به استدالله

 التزم( والنقل العقل تعارض درء) :كتابه يف اإلسالم شيخ التزم وقد ،أراده
 ال ،عليه دلياًل جعلها إال باطله على بها حيتج حبجة مبطل يأتي ال بأنه
ففيهما خري وخمرج  ،واشدد يديك بهما ،اعدتنيفتأمل هاتني الق .(1)(له

  .واهلل أعلم ،وسالمة وهدى
 القاعدة الثامنة عشرة  

 (× من أصول أهل السنة واجلماعة سالمة قلوبهم وألسنتهم على صحابة النيب)
من اهلل تعاىل أن  ونرجو ،أقول: نعم وهذا هو احلق الذين ندين اهلل تعاىل

يقول اهلل  ،×أمرنا اهلل تعاىل به ورسوله  وهو الذي ،يقبض أرواحنا عليه
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  چ: تبارك وتعاىل

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  

 استنبط ما أحسن وما) :قال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل تعاىل، (2)چٹ
 ليس بةالصحا يسّب الذي الرافضي أن: الكرمية اآلية هذه من مالك اإلمام

                                                 

 مل أقف عليه. (1)
 .10احلشر:  (2)
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ويف تفسري  ،(1)(هؤالء به اهلل مدح مبا اتصافه لعدم نصيب الفيء مال يف له
 املهاجرين الفقراء: منازل ثالثة على الناس: )ليلى أبي ابن قال :البغوي
 ال أن فاجتهد بعدهم، من جاءوا والذين واإلميان، الدار تبوؤوا والذين
 عنها اهلل رضي ائشةع عن مسروق عنو ،(2)(املنازل هذه من خارجا تكون
 نبيكم مسعت ،فسببتموهم × حممد ألصحاب باالستغفار أمرمت: قالت

 مالك وقال ،(3)(أوهلا آخرها يلعن حتى األمة هذه تذهب ال): يقول ×
 اليهود تفاضلت مالك يا: الشعيب شراحيل بن عامر قال: مغول بن

 م؟ملتك أهل خري َمْن: اليهود سئلت خبصلة الرافضة على والنصارى
 أهل خري من: النصارى وسئلت ،السالم عليه موسى أصحاب: فقالت

 أهل شر من: الرافضة وسئلت ،السالم عليه عيسى حواري: فقالوا ملتكم؟
 فسبُّوهم، هلم باالستغفار أمروا ×، حممد أصحاب: فقالوا ملتكم؟
 قدم، هلم يثبت وال راية هلم تقوم ال القيامة، يوم إىل مسلول عليهم فالسيف

 ،دمائهم بسفك اهلل أطفأها للحرب ناًرا أوقدوا كلما كلمة، هلم جتتمع الو
 األهواء من وإياكم اهلل أعاذنا حجتهم، وإدحاض ،مشلهم وتفريق
  .(4)(املضلة

                                                 

 .(8/73) :تفسري ابن كثري (1)
 .(5/61) :تفسري البغوي (2)
اإلبانة (، وابن بطة يف 5241) :، رقم(5/254) :املعجم األوسطرواه الطرباني يف  (3)

 (.15) :، رقم(1/180) :الكربى
 :، رقم(8/1549) :شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعةالاللكائي يف رواه  (4)
(2823.) 
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 ،للصحابة الدعاء على حث اآلية ويف) :قال األلوسي رمحه اهلل تعاىل
 عمر ابن عن مردويه ابن وأخرج .(1)(منهم أحد بغض من القلوب وتصفية

 فدعاه املهاجرين بعض يتناول وهو رجاًل مسع أنه عنهما تعاىل اهلل رضي
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  چ :عليه فقرأ

 هؤالء :قال ثم ،(2)چۉ   ۉ  ې  ۅۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ
ې  ې  ى  ى  چ : عليه قرأ ثم ،ال :قال أنت؟ أفمنهم املهاجرون

ۈئ  ېئ  ېئ    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ 

ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ     یېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    ی

 قرأ ثم ،ال :قال أنت؟ أفمنهم األنصار هؤالء :قال ثم ،(3)چجب
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  چ: عليه

 ثم ،(4)چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ
 سب من هؤالء من ليس واهلل ال :قال أرجو :قال أنت؟ هؤالء أفمن :قال

 بعد من اهلل فوصف) :قال الشيخ ابن سعدي رمحه اهلل تعاىل، (5)هؤالء
 يف املشاركة على دليل چڀ  ڀ چ: قوهلم ألن باإلميان، الصحابة

 السنة أهل وهم وأصوله، اإلميان عقائد يف للصحابة تابعون وأنهم ،اإلميان

                                                 

 .(14/248) :تفسري األلوسي (1)
 .8احلشر:  (2)
 .9احلشر:  (3)
 10احلشر:  (4)
 .(14/248) :تفسري األلوسي (5)
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 وصفهمو عليهم، إال التام الوصف هذا يصدق ال الذين واجلماعة،
 واجتهادهم لبعض، بعضهم واستغفار منها، واالستغفار بالذنوب باإلقرار

 بذلك دعاءهم ألن املؤمنني، إلخوانهم قلوبهم عن واحلقد الغل إزالة يف
 ما ألخيه أحدهم حيب وأن بعضا، بعضهم حملبة ومتضمن ذكرنا، ملا مستلزم

 الكرمية اآلية ودلت وميتا، حيا وغائبا، حاضرا له ينصح وأن لنفسه، حيب
 دعاءهم ختموا ثم لبعض، بعضهم املؤمنني حقوق مجلة من هذا أن على

 الذي بهم، وإحسانه رأفته وشدة اهلل رمحة كمال على دالني كرميني، بامسني
 فهؤالء ،عباده وحقوق اهلل حبقوق للقيام توفيقهم أجله، من بل مجلته، من

 الذي للفيء تحقوناملس وهم األمة، هذه أصناف هم الثالثة األصناف
 اهلل جعلنا أهله، هم الذين أهله وهؤالء ،اإلسالم مصاحل إىل راجع مصرفه
 :قال هرضي اهلل عنعن عبد اهلل بن مغفل املزني و ،(1)(وكرمه مبنه منهم،

ال  ،اهلل اهلل يف أصحابي ،اهلل اهلل يف أصحابي)×: قال رسول اهلل )
ومن أبغضهم فببغضي  ،تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحيب أحبهم

 ،ومن آذاني فقد آذى اهلل تبارك وتعاىل ،ومن آذاهم فقد آذاني ،أبغضهم
اهلل اهلل ) :رمحه اهلل تعاىلقال املناوي  ،(2)(ومن آذى اهلل فيوشك أن يأخذه

أو اذكروا اهلل  ،وال تلمزوهم بسوء ،( أي اتقوا اهلل فيهميف حق أصحابي
على الكف عن  رره إيذانا مبزيد احلثوك ،ويف تعظيمهم وتوقريهم ،فيهم

( هدفا ترموهم بقبيح الكالم كما ال تتخذوهم غرضاالتعرض هلم مبنقص )

                                                 

 .852: ـتفسري السعدي ص (1)
يف أمحد بن حنبل (، و3862رقم: )×، باب فيمن سب أصحاب النيب  ،الرتمذيرواه  (2)

 (.16803) :، رقم(27/357) :أمحد، و(1/47) :فضائل الصحابة
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لقد عرف و ،( أي بعد وفاتيبعديهو تشبيه بليغ ) ،يرمى اهلدف بالسهام
وردوا على كل من  ،السلف الصاحل فضل الصحابة الكرام وبيَّنوا ذلك

ال تسبوا : )ابن عمر رضي اهلل عنهما قال ،أراد انتقاصهم رضي اهلل عنهم
 .(1)(فلمقام أحدهم ساعة خري من عمل أحدكم ُعمره ×أصحاب حممد 

وجاء رجل إىل عبد اهلل بن املبارك وسأله أمعاوية أفضل أو عمر بن عبد 
خري وأفضل  ×لرتاب يف منخري معاوية مع رسول اهلل ) :فقال ؟العزيز

 .(2)(من عمر بن عبد العزيز
يا أبا زرعة أنا  :فقال رمحه اهللل إىل اإلمام أبي زرعة الرازي وجاء رج 

إن ربَّ  :فقال أبو زرعة ،ألنه قاَتل عليا :ِلَم؟ قال :قال .أبغض معاوية
فما دخولك أنت  ،وخصَم معاوية خصٌم كريم ،معاوية ربٌّ رحيم

 .(3)(بينهما
اب رسول إذا رأيت رجال يذكر أصح: )وقال اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل 

ال جيوز : )وقال رمحه اهلل تعاىل .(4)(بسوء فاتهمه على اإلسالم ×اهلل 
وال يطعن على أحد منهم بعيب وال  ،ألحد أن يذكر شيئا من مساويهم

فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته ليس له أن  ،نقص
عليه  وإن ثبت أعاد ،ن تاب قبل منهإبل يعاقبه ويستتيبه ف ،يعفو عنه

 .(5) (العقوبة وخلده احلبس حتى ميوت أو يراجع
                                                 

 .(2/98) للمناوي: فيض القدير (1)
 (.1955) :، رقم(5/2466) :الشريعةيف آلجري رواه ا (2)
 مل أقف عليه. (3)
 مل أقف عليه. (4)
 مل أقف عليه. (5)
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 ×َمن شتم أصحاب رسول اهلل ) :وقال بشر بن احلارث رمحه اهلل تعاىل
ولعل كثريا من  ،(1)(فهو كافر وإن صام وصلى وزعم أنه من املسلمني

يف  ×الكتاب ممن يف قلوبهم مرض الذين ينتقصون أصحاب رسول اهلل 
 ،الوقت مل حين بعد النتقاص القرآن والسنةالصحف وغريها يرون أن 

فرأوا أن تقليل شأن الصحابة الكرام عند الناس هو من أخصر الطرق لرد 
إذا رأيت الرجل ينتقص : )الكتاب والسنة كما قال أبو زرعة رمحه اهلل تعاىل

وذلك أن الرسول  ،فاعلم أنه زنديق ×أحدا من أصحاب رسول اهلل 
القرآن والسنة أصحاُب رسول اهلل دى إلينا هذا وإمنا أ ،والقرآن حق ،حق
واجلرح بهم  ،وإمنا يريدون أن جيرحوا شهودنا لُيبطلوا الكتاب والسنة ×،

فمن طعن فيهم : )وقال السرخسي رمحه اهلل تعاىل ،(2)(أوىل وهم زنادقة
 .(3)(فهو ملحد منابذ لإلسالم دواؤه السيف إن مل يتب

ملن انتقص  السماك رمحه اهلل تعاىل وقال اإلمام حممد بن ُصبيح بن 
أن و ،عليه السالمعلمَت أن اليهود ال يسبون أصحاب موسى ) :الصحابة

جاهل سببت  فما بالك يا ،عليه السالم النصارى ال يسبون أصحاب عيسى
؟ وقد علمُت من أين أوتيَت مل يشغلك ذنبك أما لو ×أصحاب حممد 

شغل عن املسيئني فكيف مل ولقد كان يف ذنبك  ،شغلك ذنبك خلفت ربك
 ،يشغلك عن احملسنني؟ أما لو كنت من احملسنني ملا تناولت املسيئني

ولكنك من املسيئني فمن َثمَّ عبت الشهداء  ،ولرجوت هلم أرحم الرامحني

                                                 

 مل أقف عليه. (1)
 .49: ـالكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي ص (2)
 .(2/134) :أصول السرخسي (3)
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وأفطرت  ،لو منَت ليلك ×أيها العائب ألصحاب حممد  ،والصاحلني
ع سوء قولك يف وصوم نهارك م ،نهارك لكان خريا لك من قيام ليلك

وأنت تتناول  ،وال صوم نهار ،فوحيك ال قيام ليل ×أصحاب رسول اهلل 
ومب حتتج  ...األخيار فأبشر مبا ليس فيه البشرى إن مل تتب مما تسمع وترى

وشر اخللف خلف شتم السلف لواحد من السلف  ،يا جاهل إال باجلاهلني
 .(1)(خري من ألف من اخللف

وروى  ،اهلل تعاىل يف هذه املسألة كثري جداوكالم أهل العلم رمحهم  
قال ) :الشيخان يف صحيحيهما عن أبي سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال

وا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق بتس ال) ×: رسول اهلل
فهذا احلديث اشتمل  ،(2)(نصيفه ذهبًا ما أدرك مد أحدهم وال مثل أحد

و فيه التصريح  ،الصحابة رضي اهلل عنهم على النهي والتحذير من سب
 ،من املعاصي والكبائر قد عد بعض أهل العلم سبهمو ،بتحريم سبهم

قال  :قالت روى احلافظ الطرباني بإسناده إىل عائشة رضي اهلل عنهاو
  .(3) (تسبوا أصحابي لعن اهلل من سب أصحابي ال×: )رسول اهلل 

من ) :قال ×هلل عنهما أن النيب وروى أيضًا بإسناده إىل ابن عباس رضي ا
 .4) (سب أصحابي فعليه لعنة اهلل و املالئكة والناس أمجعني

                                                 

 :، رقم(8/1547) :اعتقاد أهل السنة واجلماعةشرح أصول رواه الاللكائي يف  (1)
(2819.) 
 تقدم خترجيه. (2)
 (.4771) :، رقم(5/94) :املعجم األوسط (3)
 (.12709) :، رقم(12/142) :املعجم الكبري للطرباني (4)
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 ×الطرباني من حديث عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه أن النيب  روىو 
ة حيمن األحاديث الصرإىل غريها  ، (1) (إذا ذكر أصحابي فأمسكوا) :قال

أو  ،لم أن حيذر من سبهم، فعلى املس×أصحاب النيب  اليت تنهى عن سب
 :قال اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىليشينهم رضي اهلل عنهم،  يعرتض هلم مبا

اعلم أن سب الصحابة رضي اهلل عنهم حرام من فواحش احملرمات سواء )
وغريه ألنهم جمتهدون يف تلك احلروب متأولون كما  من البس الفنت منهم

قال القاضي وسب  ،الشرح هذا أوضحناه يف أول فضائل الصحابة من
 ،وال يقتل نه يعزرأومذهبنا ومذهب اجلمهور  ،حدهم من املعاصي الكبائرأ

نفسي  ال تسبوا أصحابي فو الذي) ×:قوله لاملالكية يقتل  وقال بعض
 ،(2)(بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم وال نصيفه

 ،نصف بكسر النون :ع لغاتالنصيف النصف وفيه أرب :،قال أهل اللغة
حكاهن القاضي  ،الياء ونصيف بزيادة ،ونصف بفتحها ،ونصف بضمها

ما  ومعناه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ،عياض يف املشارق عن اخلطابي
قال  ،بلغ ثوابه يف ذلك ثواب نفقة أحد أصحابي مدا وال نصف مد

ة عن اجلمهور قدمناه يف أول باب فضائل الصحاب ويؤيد هذا ما :القاضي
وسبب تفضيل نفقتهم  ،بعدهم من تفضيل الصحابة كلهم على مجيع من
نفاقهم إ وألن ،خبالف غريهم ،أنها كانت يف وقت الضرورة وضيق احلال

وسائر  وكذا جهادهم ،ومحايته وذلك معدوم بعده ×كان يف نصرته 
  یۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئچ: وقد قال اهلل تعاىل ،طاعتهم

                                                 

 (.1427) :، رقم(2/96) :املعجم الكبري للطرباني (1)
 تقدم خترجيه. (2)
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حت  خت  مت    جتخب  مب  ىب  يب   حبی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب ی 

هذا كله مع ما كان يف أنفسهم من الشفقة والتودد واخلشوع  ،(1)چىت
وفضيلة الصحبة ولو حلظة  ،وااليثار واجلهاد يف اهلل حق جهاده والتواضع

والفضائل ال تؤخذ بقياس ذلك  ،درجتها بشئ وال تنال ،ال يوازيها عمل
و قد مجع اإلمام الذهيب الذنوب اليت هي من  ،(2)(من يشاءفضل اهلل يؤتيه 
 .وعد سب الصحابة منها ،الكبائر الكبائر يف كتابه

 ،سب الصحابة من أكرب الكبائر واحلاصل مما تقدم أن السنة دلت على أن 
سعيهم يف احلياة  وأن من ابتلي بذلك فهو من الذين ضل ،وأفجر الفجور

  .سنون صنعًاهم حيسبون أنهم حيالدنيا و
 وما حكم سبهم؟ :فإن قلت

 قدل: )يلي القد حبثت هذه املسألة يف بعض كتيب فذكرت هناك م :فأقول 
 تأيد وقد ×، اهلل رسول أصحاب سب حتريم على العلم أهل إمجاع نعقدا

 :وجوه من وذلك أيضًا باملعقول ذلك
 لتشريعا يأخذ كيف إذ ،شرعلا من بلغوه ما ترك إىل مفض سبهم أن :األول

 ،الشريعة نسف على يؤدي سبهم أن احلقيقة ففي ؟اللعنة يستحق ممن
 عظائم من وعظيمة حراما سبهم فكان ،وجرما اعةظف األمر بهذا وناهيك

 الرافضة يريده الذي وهو ،اخلطرية النتيجة هذه إىل ييفض ألنه ،اآلثام
 إبطال فادهم هلم والتجريح الصحابة يف فالطعن ،املتتابعة اهلل لعائن عليهم

 .هلا واملبلغون ورواتها نقلتها هم اليت الشرعية األحكام مجيع
                                                 

 .10احلديد:  (1)
 .(16/93) :على مسلمشرح النووي  (2)
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 نصبني  تعارض ال أنه املسلمني من العقالء عامة عند املتقرر أن :الثاني
 عدالتهم والسنة الكتاب من النص أثبت وقد ،صريح عقل مع صحيح
 أنو ،فهوما وأصحهم ،عقوال وأكربها ،قلوبا هاطهروأ األمة خري وأنهم

 آلحادهم النصوص بعض شهدت وقد ،عنه ورضوا عنهم رضي اهلل
 فيكون النص مقتضى هذا أن ثبت فحيث ،النص مقتضى هو فهذا ،باجلنة
 وسبهم ،النص به قضى مبا ييقض فالعقل ،العقل مقتضى هو أيضا

 ضمنا فيكون هلا ومبطل ،النص لداللة مناقض فيهم والقدح وتنقصهم
 مناقض سبهم أن بذلك علمف ،له صادماوم ،العقل ملقتضى مناقضا

 .للمنقول ومصادم ،للمعقول
 سطر قد سيكون وما كان ما ويعلم ،وأخفى السر يعلم الذي أن :الثالث

 األخبار خمرج ذلك وأخرج ،املدح وأعظم ،والثناء الذكر أمجل كتابه يف هلم
 آخر يف يرفع أن إىل سيبقى هذا كتابه أن وأخرب ،النسخ يدخلها ال اليت

 تقرأ ومدحهم الصحابة على الثناء فيها اليت اآليات هذه تزال وال ،الزمان
 ذلك مع فمحال ،الصدور يف وحتفظ والدور واملساجد واملدارس الربط يف
 متدح ألنها داللتها يف تصح ال اآليات هذه وأن ،ختلفا قد احلال يكون أن

 :نقول بل ،طلالبا وأبطل ،احملال أحمل من هذا والشتائم السب حقهم قوما
 ،شك وال ذلك على سيموت فإنه خريا القرآن يف عليه اهلل أثنى من كل أن
 هذا اهلل مدحهم فما نقص وال ،زيادة وال تغري وال ،القرآن يف تبديل ال إذ

 ،مماتهم وبعد حياتهم يف أهله ألنهم إال الثناء هذا عليهم أثنى وال املدح
 .تعاىل اهلل شاء إن الوضوح كل وضح وهذا
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 الذين القوم يكون أن التامة االستحالة السليم العقل يف يستحيل أنه :الرابع
 وإبالغ ،شرعه وإقامة ،دينه ونصرة ،نبيه لصحبة تعاىل اهلل اختارهم
 السليم العقل بل ،األمر باطن يف اللعنة يستحقون يكونوا أن ،أحكامه
 أكربهمو ،فضال األمة أعال القوم هؤالء يكون أن األكيد الرفض يرفض

 ،متسكا وأشدهم ،تباعاا وأعظمهم ،قلوبا برهمأو ،عقوال وأزكاهم ،قدرا
 عنده ليس بل ،عليه يعتمد نقل وال ،عنده عقل ال فإنه ذلك غري يقول ومن

 .حاله من باهلل نعوذ الشيطان تباعاو واحلمق واجلهل اهلوى إال
 علو قطعا يعلم فإنه واإلنصاف بالعدل القوم سرية يف نظر من إن :خلامسا

 يثرب وال فيهم يقدح ال فإنه ولذلك، مثلهم يكون ال وأنه ،الصحابة فضل
 ،النافع العلم كمال من عليه هم وما ،حاهلم حبقيقة اجلاهل إال عليهم

 ،عدن جنات يف نزهلم ورفع ،وأرضاهم عنهم اهلل رضي ،الصاحل والعمل
 .اجلنة يف بهم ومجعنا

 :مشهورين قولني على ذلك يف ءالعلما ختلفالقد  :ثم نقول بعد ذلك
 رضي الصحابة سب من بتكفري القول إىل العلم أهل من مجع ذهب :األول

 كان من وأن ،ببغضهم وصرح عدالتهم يف وطعن نتقصهما أو ،عنهم اهلل
 ذلك بعد من يتوب أن إال قتله وحل ،نفسه دم أباح فقد صفته هذه

 أبزى أبي بن لرمحنعبدا بذلك قال وممن ،عنهم ويرتضى عليهم ويرتحم
 ،عيينة بن وسفيان ،عياش بن بكر وأبو ،األوزاعي عمرو بن وعبدالرمحن

 بشار بن وحممد ،واملروزي ،احلارث بن وبشر ،الفريابي يوسف بن وحممد
 ،واملالكية ،احلنفية من العلماء بعض قول وهو ،كثري وغريهم العبدي

 .والظاهرية ،واحلنابلة ،والشافعية
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 يكفر ال الصحابة ساب أن إىل العلم أهل من آخر ريقف وذهب :الثاني
 حتى الشديد الزجر ويزجر ،البليغ التعزير ويعزر ويضلل يفسق بل ،بسبهم
 احلقيقة يف القوالن وهذان ،الشنيع اخلطري اجلرم هذا ارتكاب عن يرجع
 القول أصحاب أن أي ،التنوع خالف من وإمنا التضاد خالف من ليس

 وإمنا ،سب بكل يكفرون ال أي ،السب صور كل وهلمبق يقصدون ال األول
 الساب أن يقصدون ال الثاني القول وأصحاب ،خمصوصة صور يقصدون

 هلذه اجلامع فالقول ولذلك ،خمصوصة صورا يعنون وإمنا أبدا يكفر ال
 هذا ذكر وقد ×، النيب أصحاب ساب حكم يف التفصيل هو املسألة

 :يلي كما وهو العلم أهل من مجع التفصيل
 ،شك وال كفر فهذا العموم وجه على سبهم أي ،مجيعهم سب أما :األول
 القدح أو ،يسريًا نفرًا إال ارتدوا أنهم اعتقاد أو ،مجيعهم كلعنهم وذلك
 كفر كله فهذا ،وديانتهم أمانتهم يف ويقدح عدالتهم سقوط يوجب مبا فيهم
 ،عنهم الرضى من موضع غري يف القرآن نصه ملا مكذب ألنه ،شك وال

 كفره فإن هذا مثل كفر يف يشك من بل) :العباس أبو وقال ،عليهم والثناء
 .(1)(فساق أو كفار والسنة الكتاب نقلة أن املقالة هذه مضمون فإن ،متعني
 يف يقدح سبا عنهما اهلل رضي وعمر بكر أبي الشيخني سب :الثاني

 أنهم أو ،الوحي من شيئا كتموا أنهم أو ،كفرهم كاعتقاد وديانتهم عدالتهم
 النصوص ملخالفته كفره يف شك وال كافر فاعله أيضا فهذا ×، النيب خانوا

 طرف سيأتي كما قدرهما وعلو فضلهما يف وردت اليت املتواترة الكثرية
 .تعاىل اهلل شاء إن منها
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 كفر فهذا ،منه وعال جل اهلل برأها مبا عنها اهلل رضي عائشة سب :الثالث
 دين من باالضطرار يعلم مما ألنه ،كافر فهو كفره يف يشك ومن ،شك بال

 الكتاب تكذيب قوله فحقيقة ،والسنة بالكتاب ذلك من براءتها اإلسالم
 بشيء ألسنتنا تتفوه أن من باهلل نعوذ كفره يف شك ال ذلك وفاعل ،والسنة

 .ذلك من
 لطغ وإمنا النيب هو كان أنه أو ،إله عليا أن دعوى بالسب اقرتن إذا :الرابع
 من كفر يف شك ال بل ،كفره يف شك ال أيضًا فهذا ،الرسالة يف جربيل
 وأنها ،آيات منه نقص القرآن أن زعم من أيضًا ومثله ،كفره يف توقف
 .باهلل والعياذ ،امللة من املخرج األكرب الكفر كافر فهو ،كتمت

 مثل دينهم يف وال عدالتهم يف يقدح ال سبًا بعضهم يسب أن :اخلامس
 ،ذلك وحنو الزهد عدم أو ،العلم قلة أو ،اجلنب أو ،بالبخل عضهمب وصف

 البليغ والتأديب ،الشديد التعزير يستحق فاعله ولكن بذلك يكفر ال فهذا
 قال ،األنبياء بعد اخللق خري يف العظيم القول هذا عن وأمثاله يردعه الذي

 .(1) (العلم أهل من يكفرهم مل من كالم حيمل هذا وعلى) :العباس أبو
 يتوالنا واهلل ،ذلك يف العلم أهل عن نقل ما جيمع الذي هو التفصيل فهذا

 .وأعلم أعلى وهو وإياك
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 :القاعدة التاسعة عشرة بعد املائة 

 الصحابة  من أصول أهل السنة واجلماعة اإلميان بفضائل)

 ونشرها بني العامة واخلاصة( 

هم اهلل تعاىل حيفظون : اعلم رمحك اهلل تعاىل أن أهل السنة رمحأقول
تلك الفضائل الكثرية اليت ثبتت بها األدلة الكثرية من  ×ألصحاب النيب 
ويعتبدون هلل تعاىل بنشر هذه الفضائل بني  ،ويؤمنون بها ،الكتاب والسنة

حتى تعرف األمة كلها بكل أطيافها ما للصحابة من املنزلة  ،فئام األمة
فقد أمجع أهل السنة واجلماعة رمحهم  ،والقدر العظيم يف الشريعة ،الرفيعة

 ،وأقلها تكلفا ،وأعمقها علما ،أبر هذه األمة قلوبااهلل تعاىل أن الصحابة 
  ،وإقامة دينه ×،وأحسنها حاال اختارهم اهلل لصحبة نبيه  ،وأقومها هديا

 ،والدعاء هلم قربة ،فحبهم سنة ،(1)كما قاله ابن مسعود رضي اهلل عنه
وهم صفوة خلق اهلل تعاىل  ،واألخذ بآثارهم فضيلة ،لةبهم وسي واالقتداء

يف  رضي اهلل عنهمافعن ابن عباس  -عليهم الصالة والسالم -بعد النبيني 
 :قال ،(2)چڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چچ: قول اهلل عز وجل

مب  ىب  يب   چ :وقال سفيان يف قوله عز وجل ،(3)×أصحاب حممد 

وعن وهب بن منبه  ،(5)×حاب حممد هم أص :قال ،(4)چجت  حت      خت

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
 .59النمل:  (2)
 .(14/68) :شرح السنة للبغوي (3)
 .28الرعد:  (4)
 (.1169) :، رقم(5/435) :التفسري من سنن سعيد بن منصور (5)
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قال هم أصحاب  ،(1)چژ  ژ     ڑ  ڑ        کچ: يف قوله تعاىل -رمحه اهلل -
ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  چ :وقال قتادة يف قوله تعاىل، (2)×حممد 

 ،(4)آمنوا بكتاب اهلل وعملوا مبا فيه× هم أصحاب حممد  ،(3)چڃ
ان وال يكون مثلهم يف العلم ال ك ،×فالصحابة هم أفضل األمة بعد نبيها 

وقد ذهب ) الباري:ويف فتح  ،والدين واإلميان واملواالة والنصرة أبدا
مجهور العلماء إىل أن فضيلة الصحبة ال يعدهلا عمل، ملشاهدة رسول اهلل 

، أما من اتفق له الذب عنه، والسبق إليه باهلجرة، أو النصرة، أو ضبط ×
بعده، فإنه ال يعدله أحد ممن يأتي بعده، ألنه الشرع املتلقى عنه وتبليغه ملن 

جر من عمل بها من بعده، فظهر أمن خصلة إال وللذي سبق بها مثل  ما
ال يوازيها  -ولو حلظة  -وفضيلة الصحبة )قال النووي: و ،(5)(فضلهم

عمل، وال تنال درجتها بشيء، والفضائل ال تؤخذ بالقياس، ذلك فضل 
لك الفضائل الكبرية العظيمة الفخمة قد ثبتت وت ،(6)(اهلل يؤتيه من يشاء

فنحن معاشر أهل السنة واجلماعة  ،ومنها ما ثبت آلحادهم ،هلم مجيعهم
نؤمن ونقر ونتعبد هلل تعاىل بنشر تلك الفضائل الثابتة جملموعهم وآلحادهم 

                                                 

 .16-15عبس:  (1)
 مل أقف عليه. (2)
 .121البقرة:  (3)
اإلميان البن (، و388) :، رقم(1/397) :تعظيم قدر الصالة حملمد بن نصر املروزي (4)

 (.446) :، رقم(1/116) :ترتيب األمالي اخلميسية للشجري، و(1/364) :منده
 .(7/7) :فتح الباري البن حجر (5)
 مل أقف عليه. (6)
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ال سيما فضائل الصحابي الذي كثر نقده وجترحيه من ِقَبِل  ،على السواء
ذكرنا مجال من الفضائل العامة الواردة يف القرآن الكريم يف  وقد ،أهل البدع

من أن اهلل تعاىل قد مدحهم وزكاهم وأثنى عليهم وأخرب  ،القواعد السابقة
ووعدهم بالثواب العظيم واألجور اجلزيلة  ،برضاه عنهم ورضاهم عنه

قال رسول اهلل ) :رضي اهلل تعلى عنه قال يعن أبي سعيد اخلدرو ،الكبرية
 ال تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد) ×:

 .(1)(ذهبًا ما بلغ ُمدَّ أحدهم وال نصيفه
يأتي على الناس زمان ) :قال رسول اهلل)قال: رضي اهلل تعاىل عنه  وعنه 

 ؟× فيغزو فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب رسول اهلل
الناس زمان فيغزو فئام من الناس  فيقولون نعم فيفتح هلم، ثم يأتي على

؟ فيقولون نعم فيفتح × من صاحب أصحاب رسول اهلل فيقال: هل فيكم
فئام من الناس فيقال: هل فيكم من  ثم يأتي على الناس زمان فيغزو ،هلم

 .(2)(هلم فيقولون نعم فيفتح × صاحب من صاحب أصحاب رسول اهلل
ذهبت  النجوم أمنة للسماء فإذا) ×: وعن أبي بردة عن أبيه قال: قال النيب

النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة ألصحابي فإذا ذهبُت أتى أصحابي 
يوعدون، وأصحابي أمنة ألميت فإذا ذهب أصحابي أتى أميت ما  ما

 .(3)(يوعدون

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
 خترجيه.تقدم  (2)
 تقدم خترجيه. (3)
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 ×: قال رسول اهلل)قال:  صلى اهلل عليه وسلم عمران بن حصني وعن 
قال عمران: فال  (،يلونهم ثم الذين ،همثم الذين يلون ،خري أميت قرني)

وال  ثم إن بعدهم قوم يشهدون) ؟أدري أذكر بعد قرنه قرنني أو ثالثة
 .(1)(يستشهدون وال يؤمتنون وينذرون وال يوفون ويظهر فيهم السمن

إن اهلل نظر يف قلوب العباد فوجد قلب ) :اهلل بن مسعود قال عن عبد 
ثم نظر يف  ،لنفسه فابتعثه برسالتهخري قلوب العباد فاصطفاه  ×حممد 

فوجد قلوب أصحابه خري قلوب العباد  قلوب العباد بعد قلب حممد
املسلمون حسنا فهو عند  فما رأى ،فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه

 .(2)(وما رأوا سيئا فهو عند اهلل سيئ ،اهلل حسن
ري الناس خقال: ) × أن النيب رضي اهلل عنه عبد اهلل بن مسعود وعن

 تسبق شهادة أحدهم ميينه وميينه قرني ثم الذين يلونهم ثم جييء قوم
 .(3)(شهادته

ال تسبوا أصحاب حممد فلمقام ) :وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما قوله 
 .(4)(حدهم ساعة خري من عمل أحدكم عمرهأ
رضي اهلل  قال: مسعت علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه عباس وعن ابن 

(، خلفائي ارحماللهم )فقال:  × خرج علينا رسول اهلل)يقول:  تعاىل عنه 
                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
 تقدم خترجيه. (2)
 تقدم خترجيه. (3)
، (6/405) :ابن أبي شيبة(، و162يف افتتاحه، فضل أهل بدر، رقم: ) ابن ماجهرواه  (4)

 (.15) :، رقم(1/57) :فضائل الصحابةيف أمحد بن حنبل (، و32415) :رقم
 قال األلباني: )حسن(.
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الذين يأتون من بعدي يرون ) :ومن خلفاؤك؟ قال × قلنا يا رسول اهلل
 .(1)(وسنيت ويعلمونها للناس أحاديثي

 ما من أحد من) ×: قال: قال رسول اهلل  رضي اهلل تعاىل عنه وعن بريدة 
 .(2) (ةنورًا هلم يوم القيامعث قائدًا وأصحابي ميوت بأرض إال ُب

ال يدخل النار ) ×: قال رسول اهلل :قال رضي اهلل تعاىل عنه  وعن جابر
 .(3) (أحد بايع حتت الشجرة

  قال رسول اهلل)قال:  رضي اهلل تعاىل عنه  مغفل املزني وعن عبد اهلل بن
فمن أحبهم فبحيب  اهلل اهلل يف أصحابي ال تتخذوهم بعدي غرضًا) ×:

 ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني ،أحبهم
لصاحل اكان السلف ، (4)(ومن آذى اهلل يوشك أن يأخذه ،فقد آذى اهلل

وتقديرهم  رضوان اهلل تعاىل عليهم من احرتام الصحابة على درجة كبرية
، الفواحش والكبائر حتى أنهم عدوا من طعن يف أي صحابي مرتكبًا ألكرب

كثر من وأما فضائلهم على الوحدان فأ ،اديث يف هذا املوضوع كثريةواألح
ولكن حتى ال خيلو  ،وقد ألفت فيها املؤلفات الكثرية كتاب، أن حيتملها

كتابنا من هذا الفضل العظيم يف تقرير بعض فضائل الصحابة نذكر ولو 

                                                 

 .(1/239) :الطيوريات(، و64) :، رقم(1/25) :لي اخلميسية للشجريترتيب األما (1)
إسناده واٍه جدًّا، ) يف حتقيقه للطيوريات: دمسان حييى معالي، عباس صخر احلسنقال 

 .(واحلديث موضوع
 (.3865رقم: )×، رواه الرتمذي، أبواب املناقب، باب فيمن سب أصحاب النيب  (2)

 قال األلباني: )ضعيف(.
 (.11444ه النسائي يف الكربى، كتاب التفسري، رقم: )روا (3)
 تقدم خترجيه. (4)
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 ،وهم أبو بكر ،مجال خمتصرة من فضائل من كثر الكالم فيه من أهل البدع
فنقول  ،مومعاوية رضوان اهلل تعاىل عليه ،وعائشة ،وعلي ،وعثمان ،وعمر

 :-وباهلل تعاىل التوفيق ومنه نستمد العون والفضل -
فقد أمجع أهل  ،أما فضائل أبي بكر الصديق رضي اهلل تعاىل عنه فهي كثرية

وأمجعوا على أنه  ،×الناس باخلالفة بعد موت النيب أحق السنة على أنه 
وهو الذي قال اهلل تعاىل فيه ملا كان ينفق  ،×ه األمة بعد نبيها أفضل هذ

ڀ   چ: وإعتاقهم لوجه اهلل تعاىل ،ماله يف فك الرقيق من املسلمني

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ڤ    ڤ  ڤ    

ۀ  ہ  چ : وهو الذي قال اهلل تعاىل فيه ،(1)چڤ      ڦ  ڦ  ڦ  

ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ        ہ  ہ  ہ  ھ

ۋ   ۋ  ۅ  ۅ    ٴۇڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

   ائۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ

قال أبو العباس رمحه  ،(2)چۇئ  ۆئ   ۆئ  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئ
 ،وأربطهم جأشا ،ن أقوى الصحابة قلباكا الصديقوأبو بكر ) :تعاىل

وأبعدهم عن اجلزع والضعف واجلنب،  ،وأشدهم إقداما ،وأعظمهم ثباتا
يصحبه وحده يف املواضع اليت يكون أخوف ما يكون  ×وهلذا كان النيب 

فيها، كما صحبه يف اهلجرة، وكان معه يف الغار، والعدو يطلبهما ويبذل 
حده والكفار يف العريش يوم بدر و ديتهما ملن يأتي بهما، وكان معه

                                                 

 .21-17اليل:  (1)
 .21-17اليل:  (2)
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ظهر من شجاعته  ×وهلذا ملا مات النيب  ،قاصدون الرسول خصوصا
وقمعه  ،وإمامته للدين ،وتدبريه ،وسياسته ،وثباته ،وصربه ،وبسالته

وكل  ،سد ظهورهم ما ال تتسع هذه الورقةو ،ومعونته للمؤمنني ،للمرتدين
قاربه يف الشجاعة كن منهم من يمن له بالشجاعة أدنى خربة يعلم أنه مل ي

وكذلك كان عمر، كان أشجعهم بعده، كما أن أبا بكر  ،فضال أن يشاركه
كان أعلمهم، كما ذكر اإلمام منصور بن عبد اجلبار السمعاني إمجاع 

 .(1)(× اهللالعلماء على أن أبا بكر أعلم األمة بعد رسول 
 وأنا يف ×قلت: للنيب ) :وعن أنس عن أبي بكر رضي اهلل عنهما قال 

ما ظنك باثنني اهلل ) :لو أن أحدهم نظر حتت قدميه ألبصرنا قال ،الغار
 .(2)(ثالثهما

أيُُّ الناس  :رسول اهلل قلت يا) :عمرو بن العاص رضي اهلل عنه قالوعن  
ثم من  قلت ،(أبوها) :قال ،من الرجالفقلت  عائشة() :أحب إليك قال

  .(3)...(فعد رجااًل(، عمر بن اخلطاب) :قال

                                                 

 .(3/250) :جامع املسائل البن تيمية (1)
رقم: ، باب مناقب املهاجرين وفضلهم، ×البخاري يف فضائل أصحاب النيب أخرجه  (2)
ويف تفسري سورة براءة، باب (، 3922) رقم:إىل املدينة،  ×وباب هجرة النيب (، 3653)

( يف فضائل 2381) :ومسلم رقم(، 4663رقم: )،  چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ چقوله: 
( يف التفسري، 3095) :الصحابة، باب من فضائل أبي بكر رضي اهلل عنه، والرتمذي رقم

 باب ومن سورة التوبة.
ويف فضائل (، 4358: )رقمالبخاري يف املغازي، باب غزوة ذات السالسل، أخرجه  (3)

ومسلم (، 3662رقم: )، (لو كنت متخذا خليال): ×، باب قول النيب ×أصحاب النيب 
 ( يف فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر رضي اهلل عنه.2384رقم )
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بينما ) :يقول ×مسعت رسول اهلل ) :هريرة رضي اهلل عنه قال وعن أبي
فالتفت إليه  ،فطلبه الراعي ،فأخذ منها شاة ،غنمه عدا عليه الذئب راع يف
وبينما رجل  ،رييمن هلا يوم السبع يوم ليس هلا راع غ :فقال ،الذئب

 ،إني مل أخلق هلذا :فقالت ،فكلمته ،فالتفتت إليه يسوق بقرة قد محل عليها
فإني ) ×:قال النيب  ،سبحان اهلل :قال الناس (،ولكين خلقت للحرث

  .(1)(وأبو بكر وعمر ،أومن بذلك
 ،أي مل يكونا يف اجمللس ،(2) (وما ثم أبو بكر وعمر) :لبخاريويف رواية ل

 .باإلميان بذلك لعلمه بكمال إميانهما هلما فشهد
 ،وأبو بكر وعمر ،صعد أحدًا ×النيب  أن :وعن أنس رضي اهلل عنه 

 ،وصديق ،فإمنا عليك نيب ،اثبت أحد) :فقال ،فرجف بهم ،وعثمان
 .(3) (وشهيدان

                                                 

، باب مناقب عمر بن اخلطاب رضي اهلل ×يف فضائل أصحاب النيب البخاري صحيح  (1)
( يف فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر 2388) :قمومسلم ر(، 3690رقم: )عنه، 

( يف املناقب، باب مناقب أبي 3696)( و3681) :الصديق رضي اهلل عنه، والرتمذي رقم
 بكر، وباب مناقب عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنهما.

، باب مناقب عمر بن اخلطاب رضي اهلل ×البخاري يف فضائل أصحاب النيب صحيح  (2)
 (.3690)رقم: عنه، 

لو كنت متخذا ): ×، باب قول النيب ×البخاري يف فضائل أصحاب النيب أخرجه  (3)
 :وأبو داود رقم(، 3686رقم: )وباب مناقب عمر بن اخلطاب، (، 3675رقم: )، (خليال

( يف املناقب، باب مناقب عثمان 3697) :( يف السنة، باب يف اخللف، والرتمذي رقم4651)
 .بن عفان رضي اهلل عنه
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كنا خنيَّر بني الناس يف زمن النيب ) :عنهما قال وعن ابن عمر رضي اهلل 
زاد  ،(1)(، أخرجه البخاريثم عثمان ،م عمرث ،فنخري أبا بكر ،×

 .(2)(وال ينكره ،×فنعلم بذلك النيب ) :الطرباني
اقتدوا بالذين من ) :× قال رسول اهلل :وعن حذيفة رضي اهلل عنه قال 

 .(3) (أبو بكر وعمر :بعدي
ما من ) ×:قال رسول اهلل ) :سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال وعن أبي 

فأما  ،من أهل األرض انووزير ،ن من أهل السماءوله وزيرا نيب إال
وأما وزيراي من أهل  ،فجربيل وميكائيل :وزيراي من أهل السماء

 .(4)(فأبو بكر وعمر :األرض
هذان : )بكر وعمر ألبي ×قال رسول اهلل  :وعن أنس رضي اهلل عنه قال 

 .(5) (إال النبيني واملرسلني ،سيدا كهول أهل اجلنة من األولني واآلخرين
أبو ) :يقول ×مسعت رسول اهلل ) :وعن سعيد بن زيد رضي اهلل عنه 

 .(6)(بكر وعمر يف اجلنة
                                                 

رقم: ، ×، باب فضل أبي بكر بعد النيب ×البخاري يف فضائل أصحاب النيب أخرجه  (1)
(3655.) 
 مل نقف عليه. (2)
  تقدم خترجيه. (3)
 :الشريعة لآلجري(، و152) :، رقم(1/164) :فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل (4)
 (.1326) :، رقم(4/1858)
، (6/350) يف مصنفه: ابن أبي شيبة(، و3664رواه الرتمذي، أبواب املناقب، رقم: ) (5)

 (.31941) :رقم
 قال األلباني: )صحيح(.

 (.14877) :، رقم(9/155) :جممع الزوائد ومنبع الفوائد (6)
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إن أهل ) :× قال رسول اهلل :وعن أبي سعيد رضي اهلل عنه قال 
 ،الطالع يف أ فق السماء الدرجات العلى لرياهم من حتتهم كما ترون النجم

 .(1)(وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما
على أصحابه من  : كان خيرج×رضي اهلل عنه أن رسول اهلل وعن أنس  

 إليه أحد املهاجرين واألنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر وال يرفع
 ،وينظر إليهما ،منهم بصره، إال أبو بكر وعمر، فإنهما كانا ينظران إليه

 .(2)إليه، ويـبـتسم إليهما ويـبـتسمان
فدخل  ،خرج ذات يوم ×اهلل عنهما أن رسول  وعن ابن عمر رضي اهلل
وهو آخذ  ،اآلخر عن مشالهوأحدهما عن ميينه  املسجد وأبو بكر وعمر

 .(3)(القيامة هكذا نبعث يوم) :وقال ،بأيديهما
يا خري  :قال عمر ألبي بكر :وعن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قال 

مسعت  فلقد ،أما إنك قلت ذلك :، فقال أبو بكر×الناس بعد رسول اهلل 
 .(4) (الشمس على رجل خري من عمر ما طلعت) :يقول ×اهلل  رسول

                                                 

 :، رقم(3/898) :معجم ابن األعرابي(، و772) :، رقم(2/20) :مسند احلميدي (1)
 .(14/99) :للبغوي شرح السنة(، و1104) :، رقم79أمالي ابن بشران ص: (، و1833)
 مل أقف عليه. (2)
 :فضائل الصحابةيف أمحد بن حنبل (، و3669) :، أبواب املناقب، رقمالرتمذيرواه  (3)
 :البزار(، و1418) :، رقم(2/616) :السنةيف ابن أبي عاصم (، و77) :، رقم(1/105)
 (.5852) :، رقم(12/190)

 قال األلباني: )ضعيف(.
احلاكم يف ، و(1/194) :البزار(، و3684املناقب، رقم: ) رواه الرتمذي، أبواب (4)

 (.4508) :، رقم(3/96) :املستدرك على الصحيحني
 قال األلباني: )ضعيف(.
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أنا أول من ) ×:قال رسول اهلل ) :قال وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما
 .(1)(ثم عمر ،ثم أبو بكر ،تنشق عنه األرض

 ،رأى أبا بكر وعمر ،×النيب  وعن عبد اهلل بن حنطب رضي اهلل عنه أن 
 .(2)(هذان السمع والبصر) :فقال

فأقبل أبو  × وعن أبي أروى الدوسي رضي اهلل عنه قال كنت عند النيب 
 .(3)(احلمد هلل الذي أيدني بكما) :فقال ،بكر وعمر

الناس × رسول اهلل  خطب :وعن أبي سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال 
 (،فاختار ما عند اهلل ،عنده إن اهلل خري عبدًا بني الدنيا وبني ما) :فقال

عن عبد خيٍّر، فكان  ×فعجبنا لبكائه، أن خيرب رسول اهلل  ،و بكرفبكى أب
 .(4)(وكان أبو بكر أعلمنا به ،هو املخيًّر ×رسول اهلل 

إن من أمن ) ×:قال رسول اهلل ) :قال وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما 
 ،ولو كنت متخذًا خلياًل غري ربي ،أبو بكر :الناس عليَّ يف صحبته وماله

                                                 

 :فضائل الصحابةيف أمحد بن حنبل (، و3692رواه الرتمذي، أبواب املناقب، رقم: ) (1)
 (.1814) :، رقم(3/53) :أخبار مكةيف لفاكهي (، وا132) :، رقم(1/150)

 قال األلباني: )ضعيف(.
 :فضائل الصحابةيف أمحد بن حنبل (، و3671، أبواب املناقب، رقم: )الرتمذيرواه  (2)
 (.1322) :، رقم(4/1853) :الشريعةيف آلجري (، وا686) :، رقم(1/432)

 قال األلباني: )صحيح(.
املعجم  اني يف(، والطرب37) :، رقم(1/73) :فضائل الصحابةيف أمحد بن حنبل رواه  (3)

 (.7299) :، رقم(7/212) :األوسط
 (.466، كتاب الصالة، باب اخلوخة واملمر يف املسجد، رقم: )البخاريأخرجه  (4)
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إال ومودته ال تبقني يف املسجد باب  ولكن أخوَّة اإلسالم ،بكرالختذت أبا 
 .(1) (سدَّ إال باب أبي بكر

 ×أتت امرأة إىل النيب ) :قال عن أبيهوعن جبري بن مطعٍم رضي اهلل عنه  
كأنها تقول املوت  - أرأيت إن جئت ومل أجدك :فأمرها أن ترجع إليه قالت

 .(2) (إن مل جتديين فأت أبا بكر) :قال -
، إذ أقبل ×كنت جالسًا عند النيب ): وعن أبي الدرداء رضي اهلل عنه قال 

فأسرعت  ،شيءبيين وبني عمر بن اخلطاب  فسلم وقال إني كان ،أبو بكر
فقال يغفر  ،فأقبلت إليك ،عليَّ فأبى ،فسألته أن يغفر لي ،إليه ثم ندمت

أثم أبو  :فقال ،ا بكرمنزل أب ثم إن عمر ندم فأتى ،اهلل لك يا أبا بكر ثالثًا
حتى أشفق  ،يتمعر ×فجعل وجه النيب  ،×فأتى النيب  ،فقالوا: ال ؟بكر

فقال النيب  ،واهلل أنا كنت أظلم مرتني :فقال ،فجثى على ركبتيه ،أبو بكر
وواساني  ،صدقت :وقال أبو بكر ،فقلتم كذبت ،إليكم إن اهلل بعثين) :×

 .(3)(فما أوذي بعدها ،مرتني ،لي صاحيب فهل أنتم تاركوا ،بنفسه وماله
من جر ثوبه ) ،×قال رسول اهلل  :عنهما قال وعن ابن عمر رضي اهلل

إن أحد شقي ثوبي  :فقال أبو بكر (،إليه يوم القيامة خيالء مل ينظر اهلل

                                                 

 (.466، كتاب الصالة، باب اخلوخة واملمر يف املسجد، رقم: )البخاريأخرجه (1)
 (.2318) :، رقم(3/1104) ه:معجميف ابن األعرابي رواه  (2)
)لو كنت متخذا خليال(، رقم: ×: ، كتاب املناقب، باب قول النيب بخاريالأخرجه  (3)
(3661.) 
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إنك لست تصنع ) ×:فقال رسول اهلل  ،إال أن أتعاهد ذلك منه ،يسرتخي
 .(1) (ذلك خيالء

من ) :يقول ×مسعت رسول اهلل ) :اهلل عنه قالوعن أبي هريرة رضي  
دعي من ذلك من أبواب  ،من األشياء يف سبيل اهلل يءأنفق زوجني من ش

فمن كان من أهل الصالة دعي من باب  ،هذا خري :يا عبد اهلل ،اجلنة
ومن كان من أهل  ،من باب اجلهاددعي أهل اجلهاد  ومن كان من ،الصالة

أهل الصيام دعي من باب  ومن كان من ،الصدقة دعي من باب الصدقة
من  ما على هذا الذي يدعى من تلك األبواب :فقال أبو بكر (،الريان

وأرجو  ،نعم) :هل يدعى منها كلها أحد يا رسول اهلل قال :وقال ،ضرورة
 .(2) (منهم يا أبا بكر أن تكون

اهلل بن عمرو بن  سألت عبد :رضي اهلل عنه قالوعن عروة بن الزبري  
رأيت عقبة بن ) :قال ×املشركون برسول اهلل  عاص عن أشد ما صنعال

فخنقه به  ،رداءه يف عنقه فوضع ،وهو يصلي ×أبي ُمَعْيط جاء إىل النيب 
چ  چ  چ  ڇ  چ :فقال فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه ،خنقًا شديدًا

 .(4)،(3)چڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
                                                 

(، رقم: لو كنت متخذا خليال×: )، كتاب املناقب، باب قول النيب البخاريأخرجه  (1)
(3665.) 
(، رقم: لو كنت متخذا خليال×: )، كتاب املناقب، باب قول النيب البخاريأخرجه  (2)
(3666.) 
 .28غافر:  (3)
(، باب لو كنت متخذا خليال×: )، كتاب املناقب، باب قول النيب البخاريأخرجه  (4)

 (.3678رقم: )
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 ؟الناس أخربوني من أشجع أيها الناس :وعن علي رضي اهلل عنه أنه قال 
 قال أما إني ما بارزت أحدًا إال انتصفت ،قلنا أنت يا أمري املؤمنني :قالوا
 أبو بكر أنه :فمما قال ،قالوا ال نعلم ؟ولكن أخربوني بأشجع الناس ،منه

رسول  من يكون مع :عريشًا فقلنا×  ا كان يوم بدر جعلنا لرسول اهللمل
منا أحد إال وأبو  فواهلل ما دنى ،من املشركنيلئال يهوي إليه أحد  ،×اهلل 

إال أهوى  ،ُيهوي إليه أحد ما ×بكر شاهرًا بالسيف على رأس رسول اهلل 
وأخذته  ،×رسول اهلل  ولقد رأيت :فقال عليٌّ ،فهذا أشجع الناس ،إليه

أنت الذي جعل اآلهلة إله  :وهم يقولون ،فهذا جيأه وهذا يتلتله ،قريش
 ،يضرب هذا وجيأ هذا ،ما دنى منا أحد إال أبو بكر قال واهلل؟واحدًا

ثم ، (1)چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇچ :ويلكم :وهو يقول ،ويتلتل هذا
اهلل  أنشدكم :ثم قال ،فبكى حتى اخضلت حليته ،رفع عليٌّ بردة كانت عليه

 فواهلل ،فسكت القوم فقال ال جتيبوني ؟أمؤمن آل فرعون خري أم أبو بكر
ذلك رجل كتم إميانه  ،ري من مثل مؤمن آل فرعوني بكر خلساعة من أب

 .(2)(هإميان وهذا رجل أعلن
ادعي ) :يف مرضه × قال رسول اهلل :وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت 

أن يتمنى متمنٍّ ويأبى اهلل  فإني أخاف ،لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابًا
 .(3)(واملؤمنون إال أبا بكر

                                                 

 .28غافر:  (1)
 (.761) :، رقم(3/14) :البزاررواه  (2)
، كتاب فضائل الصحابة رضي اهلل تعاىل عنهم، باب فضائل أبي بكر، مسلمأخرجه  (3)

 .(2387رقم: )
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فاشتد  ،×مرض النيب  :اهلل عنه قالأبي موسى األشعري رضي  وعن 
يا رسول اهلل إن  :قالت عائشة (،مروا أبابكر فليصل بالناس) :فقال ،مرضه

مل يستطع أن يصلي بالناس  ،القلب إذا قام مقامك أبا بكر رجل رقيق
مري أبابكر فليصل ) :فقال ،فعادت (،مري أبابكر فليصل بالناس) :فقال

إنكن صواحب  ،بكر فليصل بالناس مري أبا) :فعادت فقال (،بالناس
 . ×فصلى بالناس يف حياة رسول اهلل  ،فأتاه الرسول ، (1) (يوسف

 أما إنك يا أبا) :× قال رسول اهلل) :وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال 
 .(2) (بكر أول من يدخل اجلنة من أميت

بُّنا وأح أبو بكر سيدنا وخرينا) :وعن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال  
أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل  وعن، (3) ×(إىل رسول اهلل 

فإن له عندنا يدًا يكافئه  ،إال أبو بكر ،إال و كافأناه ما ألحد عندنا يٌد) ×:
ولو  ،ما نفعين مال أبي بكر ،وما نفعين مال أحد قط ،اهلل بها يوم القيامة

                                                 

(، 682رقم: )ة، باب أهل العلم والفضل أحق باإلمامة، البخاري يف اجلماعأخرجه  (1)
وباب من أمسع الناس تكبري اإلمام يف (، 664رقم: )وباب حد املريض أن يشهد اجلماعة، 

( يف الصالة، باب استخالف اإلمام إذا عرض له 418) :ومسلم رقم(، 712رقم: )الصالة، 
 عذر من مرض وسفر وغريهما.

 .( يف السنة، باب يف اخللفاء4652) :رقمرواه أبو داود،  (2)
 (.وإسناده ضعيفقال عبد القادر األرنؤوط يف تعليقه على جامع األصول: )

لو كنت متخذا ): ×، باب قول النيب ×يف فضائل أصحاب النيب أخرجه البخاري،  (3)
 (.3668رقم: )، (خليال
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أال وإن صاحبكم خليل  ،بكر خلياًل أبا كنت متخذًا خلياًل الختذت
 .(1)(اهلل

أنت ) :قال ألبي بكر ×ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل  وعن 
 .(2) (وصاحيب يف الغار ،على احلوض صاحيب

أن  ×أمرنا رسول اهلل ) :رضي اهلل عنه قال وعن عمر بن اخلطاب 
 إن سبقته ،اليوم أسبق أبا بكر :عندي فقلت فوافق ذلك مااًل ،نتصدق

 ؟(ما أبقيت ألهلك) :×فقال رسول اهلل  ،فجئت بنصف مالي :قال، يومًا
بكر ما أبقيت  يا أبا) :فقال ،بكر بكل ما عنده وأتى أبو، قلت مثله

واهلل ال أسبقه بشيٍء  :قلته، ورسول أبقيت هلم اهلل :؟ قال(ألهلك
 .(3)(أبدًا

 :فقال ×بكر دخل على رسول اهلل  وعن عائشة رضي اهلل عنها أن أبا 
وأخرجه ، (4) رواه الرتمذي(، ي عتيقًافيومئذ مس(، أنت عتيق اهلل من النار)

 .(5)البزار مبثله من حديث عبد اهلل بن الزبري

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
 .قب أبي بكر الصديق رضي اهلل عنهب منا( يف املناقب، با3671) :رقمرواه الرتمذي،  (2)
 .(هذا حديث حسن صحيح)قال: و
( يف الزكاة، باب يف الرخصة يف الرجل خيرج من ماله، 1678) :أبو داود رقمرواه  (3)

 .( يف املناقب، باب مناقب أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه3676) :والرتمذي رقم
 .(هذا حديث حسن صحيح)وقال الرتمذي:  
 .اقب أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه( يف املناقب، باب من3679) :رقمن الرتمذي، سن (4)

 .(هذا حديث غريب)وقال: 
 (.2213) :، رقم(6/170) :مسند البزار (5)
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ال ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم ) :×رسول اهلل  قال) :وعنها قالت 
 .واهلل املوفق ،واألحاديث يف فضلة كثرية، (1)(غريه

فإنه الفاروق أبو  ،وما أدراك ما عمر عنه، تعاىل وأما عمر رضي اهلل
 ،وهو الرجل الثالث يف الدولة اإلسالمية باعتبار االعتماد عليه ،حفص

ذكرنا مجال من األحاديث  ،وقد ورد يف فضله األحاديث الصحيحة الكثرية
يف فضل عمر مع سياقنا لألحاديث يف فضل أبي بكر الصديق رضي اهلل 

  :فنقول ،ال بد من أعادتهوبعضها  ،تعاىل عنه
َزَمِن  يُكنَّا ُنَخيُِّر َبْيَن النَّاِس ِف) :َقاَل -رضى اهلل عنهما  -َعِن اْبِن ُعَمَر 

ُثمَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن رضى  ،ُثمَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب ،َفُنَخيُِّر َأَبا َبْكٍر × يالنَِّب
 .(2)اهلل عنهم(

َحاِئٍط  يِف × يُكْنُت َمَع النَِّب) :َقاَل -اهلل عنه  رضى -َعْن َأِبى ُموَسى و 
اْفَتْح َلُه َوَبشِّْرُه ) ×: يَفَقاَل النَِّب ،َفَجاَء َرُجٌل َفاْسَتْفَتَح ،ِمْن ِحيَطاِن اْلَمِديَنِة

 ،َد اللََّهَفَحِم ×، يَفَبشَّْرُتُه ِبَما َقاَل النَِّب ،َفِإَذا َأُبو َبْكٍر ،َفَفَتْحُت َلُه (،ِباْلَجنَِّة
َفَفَتْحُت  (،اْفَتْح َلُه َوَبشِّْرُه ِباْلَجنَِّة) ×: يَفَقاَل النَِّب ،ُثمَّ َجاَء َرُجٌل َفاْسَتْفَتَح

 ،ُثمَّ اْسَتْفَتَح َرُجٌل ،َفَحِمَد اللََّه × يَفَأْخَبْرُتُه ِبَما َقاَل النَِّب ،َفِإَذا ُهَو ُعَمُر ،َلُه
َفَأْخَبْرُتُه  ،َفِإَذا ُعْثَماُن (،َبشِّْرُه ِباْلَجنَِّة َعَلى َبْلَوى ُتِصيُبُهاْفَتْح َلُه َو) :يَفَقاَل ِل

 .(3) (اللَُّه اْلُمْسَتَعاُن :ُثمَّ َقاَل ،َفَحِمَد اللََّه ×ِبَما َقاَل َرُسوُل اللَِّه 
                                                 

 .( يف املناقب، باب مناقب أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه3674) :رقمرواه الرتمذي،  (1)
 (.هذا حديث غريب)وقال: 

 تقدم خترجيه. (2)
ويف فضائل (، 7097رقم: )متوج كالبحر، اليت البخاري يف الفنت، باب الفتنة اخرجه  (3)

وباب (، 3674رقم: )، (لو كنت متخذا خليال): ×، باب قول النيب ×أصحاب النيب 
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 ×: يَقاَل النَِّب) :َقاَل -رضى اهلل عنهما  -َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه َعْن و 
َوَسِمْعُت  ،اْمَرَأِة َأِبى َطْلَحَة :َفِإَذا َأَنا ِبالرَُّمْيَصاِء ،َدَخْلُت اْلَجنََّة يَأْيُتِنَر)

 :َفُقْلُت ،َوَرَأْيُت َقْصرًا ِبِفَناِئِه َجاِرَيٌة ،َفَقاَل َهَذا ِباَلٌل ؟َفُقْلُت َمْن َهَذا ،َخَشَفًة
فَقاَل  (،َفَذَكْرُت َغْيَرَتَك ،ْدُخَلُه َفَأْنُظَر ِإَلْيِهَفَأَرْدُت َأْن َأ ،َفَقاَل ِلُعَمَر ؟ِلَمْن َهَذا
  .(1) (َيا َرُسوَل اللَِّه َأَعَلْيَك َأَغاُر َوَأِبى يُعَمُر ِبُأمِّ

رضى اهلل  -َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيَِّب َأنَّ َأَبا ُهَرْيَرَة  يِن اْبِن ِشَهاٍب َقاَل َأْخَبَرِنوَع
 يِف يَبْيَنا َأَنا َناِئٌم َرَأْيُتِن) :ِإْذ َقاَل ×ُن ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه َبْيَنا َنْح) :َقاَل –عنه 

 :َقاُلوا ؟ِلَمْن َهَذا اْلَقْصُر :َفُقْلُت ،َفِإَذا اْمَرَأٌة َتَتَوضَُّأ ِإَلى َجاِنِب َقْصٍر ،اْلَجنَِّة
َأَعَلْيَك َأَغاُر َيا َرُسوَل  َفَبَكى َوَقاَل (،ْيَرَتُه َفَولَّْيُت ُمْدِبرًاِلُعَمَر َفَذَكْرُت َغ

  .(2)(اللَِّه
صعد أحدا  ×عن قتادة أن أنس بن مالك رضي اهلل عنه حدثهم أن النيب 

ثبت أحد فإمنا عليك نيب ا) :فقال ،وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم
  .(3) (وصديق وشهيدان

                                                                                                                        

ويف األدب، باب نكت العود يف املاء والطني، (، 3693رقم: )مناقب عمر ابن اخلطاب، 
( يف فضائل الصحابة، باب من فضائل عثمان بن 2403) :ومسلم رقم(، 3216رقم: )

 .(61) :( يف املناقب، باب رقم3711) :عفان رضي اهلل عنه، والرتمذي رقم
رقم: ، باب مناقب عمر بن اخلطاب، ×البخاري يف فضائل أصحاب النيب  اخرجه (1)
(3679. ) 
رقم: اب، ، باب مناقب عمر بن اخلط×البخاري يف فضائل أصحاب النيب اخرجه  (2)
 ( يف فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر رضي اهلل عنه.2395) :مسلم رقم(، و3680)
 تقدم خترجيه. (3)
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 :َلْيَماَن َقاَلَحدََّثَنا َيْحَيى ْبُن ُس :وقال البخاري رمحه اهلل تعاىل يف صحيحه
َأُبو َعِقيٍل ُزْهَرُة ْبُن  يَحدََّثِن :َقاَل ،َحْيَوُة يَأْخَبَرِن :َقاَل ،اْبُن َوْهٍب يَحدََّثِن

َوْهَو آِخٌذ  × يُكنَّا َمَع النَِّب) :َمْعَبٍد َأنَُّه َسِمَع َجدَُّه َعْبَد اللَِّه ْبَن ِهَشاٍم َقاَل
َيا َرُسوَل اللَِّه أَلْنَت َأَحبُّ ِإَلىَّ ِمْن ُكلِّ  :اَل َلُه ُعَمُرِبَيِد ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َفَق

اَل َوالَِّذى َنْفِسى ِبَيِدِه َحتَّى َأُكوَن ) ×: يَفَقاَل النَِّب ،ِإالَّ ِمْن َنْفِسى يٍءَش
َحبُّ ِإَلىَّ ِمْن َأ َفَقاَل َلُه ُعَمُر َفِإنَُّه اآلَن َواللَِّه أَلْنَت (،َأَحبَّ ِإَلْيَك ِمْن َنْفِسَك

 .(1) ( اآلَن َيا ُعَمُر) ×: يَفَقاَل النَِّب ،َنْفِسى
 ×َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه  -رضى اهلل عنه  - يَعْن َأِبى َسِعيٍد اْلُخْدِرو

َفِمْنَها َما  ،َبْيَنا َأَنا َناِئٌم َرَأْيُت النَّاَس ُعِرُضوا َعَلىَّ َوَعَلْيِهْم ُقُمٌص) :َيُقوُل
َوُعِرَض َعَلىَّ ُعَمُر َوَعَلْيِه َقِميٌص  ،، َوِمْنَها َما َيْبُلُغ ُدوَن َذِلَكيَيْبُلُغ الثَّْد

  .(2)(الدِّيَن) :َقاَل ،َقاُلوا َفَما َأوَّْلَتُه َيا َرُسوَل اللَِّه (اْجَترَُّه
ْعَفٍر ُمَحمَُّد ْبُن الصَّْلِت َأُبو َج يَحدََّثِن :وقال رمحه اهلل تعاىل يف صحيحه

َحْمَزُة  يَأْخَبَرِن :َقاَل يَحدََّثَنا اْبُن اْلُمَباَرِك َعْن ُيوُنَس َعِن الزُّْهِر ،ياْلُكوِف
َحتَّى  -َيْعِنى اللََّبَن  -َبْيَنا َأَنا َناِئٌم َشِرْبُت ) :َقاَل ×َعْن َأِبيِه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

. َفَقاُلوا (ُثمَّ َناَوْلُت ُعَمَر ،يَأْظَفاِر يِف َأْو يُظُفِر يَيْجِرى ِف يَأْنُظُر ِإَلى الرِّ
 .(3) (اْلِعْلَم) :َقاَل ؟َفَما َأوَّْلَتُه

                                                 

 .(6632رقم: )×، يف األميان والنذور، باب كيف كانت ميني النيب أخرجه البخاري،  (1)
 تقدم خترجيه. (2)

 
مسلم يف فضائل (، و82أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب فضل العلم، رقم: ) (3)

 (.2391) :باب من فضائل عمر رضي اهلل عنه رقم ،الصحابة
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أريت يف ) :قال  × أن النيب رضي اهلل عنهما  عبد اهلل بن عمر  عن و 
  أو ذنوبا  فنزع  أبو بكر  فجاء  قليب  بدلو بكرة على  أنزع  املنام أني 

فاستحالت  عمر بن اخلطاب  ثم جاء  ،ضعيفا واهلل يغفر له نزعا  ذنوبني 
 .(1) (وضربوا بعطن فريه حتى روي الناس  يفري  فلم أر عبقريا  ،غربا

لقد كان فيما )×: قال رسول اهلل ): قال رضي اهلل عنه  ي هريرة أب عن و
 .(2) (عمر فإن يك يف أميت أحد فإنه  حمدثون  قبلكم من األمم 

على  عمر  وضع : يقول ابن عباس   أنه مسع ابن أبي مليكة  عن و 
 يرعين  الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم  فتكنفه  سريره 

ما  :وقالعمر   فرتحم على علي بن أبي طالب  إال رجل آخذ منكيب فإذا 
يم اهلل إن كنت أو ،لي أن ألقى اهلل مبثل عمله منكخلفت أحدا أحب إ

 ني كنت كثريا أمسع النيب أوحسبت  ،ألظن أن جيعلك اهلل مع صاحبيك

                                                 

، باب مناقب عمر بن اخلطاب رضي اهلل ×يف فضائل أصحاب النيب أخرجه البخاري،  (1)
ويف  (،3664(، رقم: )لو كنت متخذا خليال): ×وباب قول النيب (، 3682رقم: )عنه، 

ويف التعبري، باب نزع املاء من البئر (، 3633رقم: ) األنبياء، باب عالمات النبوة يف اإلسالم،
رقم: وباب نزع الذنوب والذنوبني من البئر بضعف، (، 7019رقم: )حتى يروى الناس، 

( يف فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر بن اخلطاب 2393ومسلم رقم )(، 7020)
يف امليزان  ×ؤيا النيب ( يف الرؤيا، باب ما جاء يف ر2290) :رضي اهلل عنه، والرتمذي رقم

 والدلو.
، باب مناقب عمر بن اخلطاب رضي اهلل ×يف فضائل أصحاب النيب أخرجه البخاري،  (2)

 (3689رقم: )عنه، 
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  ،وعمر وأبو بكرودخلت أنا  ،وعمر وأبو بكرذهبت أنا ) :يقول ×
 .(1) (وعمر بكر وأبو وخرجت أنا

 عن حييى  حدثنا  ،حممد بن املثنى حدثنا  :صحيحه وقال رمحه اهلل تعاىل يف
 .(2)(عمر مازلنا أعزة منذ أسلم ) :عبد اهلل قال  :قالقيس حدثنا إمساعيل 

اللهم أعز ) :قال ×وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل 
، (أو بعمر بن اخلطاب ،بأبي جهل :اإلسالم بأحب هذين الرجلني إليك

 .(3)وكان أحبهما إليه عمر :قال
عمر بن اخلطاب  استأذن  :قال أبيه عن  حممد بن سعد بن أبي وقاص عنو
يكلمنه ويستكثرنه عالية  قريش مننسوة  وعنده   × على رسول اهلل  

قمن فبادرن احلجاب  عمر بن اخلطاب  فلما استأذن ،أصواتهن على صوته
  :فقال ،يضحك  × ورسول اهلل  عمر  فدخل   ×، سول اهلل فأذن له ر

عجبت من هؤالء ) ×: فقال النيب  ،أضحك اهلل سنك يا رسول اهلل :عمر
فأنت  :عمر فقال (،الالتي كن عندي فلما مسعن صوتك ابتدرن احلجاب

تهبنين وال يا عدوات أنفسهن أ :عمرثم قال  ،أحق أن يهنب يا رسول اهلل
 ،× ل اهللنعم أنت أفظ وأغلظ من رسو :فقلن ،× تهنب رسول اهلل 

                                                 

، باب مناقب عمر بن اخلطاب رضي اهلل ×يف فضائل أصحاب النيب أخرجه البخاري،  (1)
 (3685رقم: )عنه، 

، باب مناقب عمر بن اخلطاب رضي اهلل × يف فضائل أصحاب النيبأخرجه البخاري،  (2)
 (3684رقم: )عنه، 

، ( يف املناقب، باب مناقب عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه3682) :رقمرواه الرمذي،  (3)
 .(769) :وعبد بن محيد، (5696)رقم:  ،(2/95) :أمحدو

 (.هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر)قال الرتمذي: 
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ما لقيك  والذي نفسي بيده ،ابن اخلطابإيها يا ) ×:فقال رسول اهلل 
 .(1) (فجك غري  فجا قط إال سلك فجا  الشيطان سالكا 

أو وافقين ربي   ،وافقت ربي عز وجل يف ثالث :عمر قال  :قال أنس عنو
فأنزل اهلل  :قال ،مصلى املقام  قلت يا رسول اهلل لو اختذت  :قال ،يف ثالث
 لو حجبت عن  :وقلت ،(2)چۉ  ې  ې  ې   ېچ : عز وجل

 :قال ،آية احلجاب فأنزلت والفاجرالرب أمهات املؤمنني فإنه يدخل عليك 
ريتهن أقول هلن لتكفن عن رسول أمهات املؤمنني شيء فاستق وبلغين عن 

ا منكن مسلمات حتى أتيت على أو ليبدلنه اهلل بكن أزواجا خري ×، اهلل 
ما يعظ نساءه  × أما يف رسول اهلل عمر  يا :أمهات املؤمنني فقالت إحدى

ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ   چ   :فأنزل اهلل عز وجل ،فكففت ،حتى تعظهن

 .(4) ،(3)چڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ   ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ 
 جاء ابنه  ،عبد اهلل بن أبي ملا تويف  :أنه قالرضي اهلل عنهما  ابن عمرعن و

وأمره أن يكفنه  ،فأعطاه قميصه ،×إىل رسول اهلل بن عبد اهلل  عبد اهلل
تصلي عليه  :فقال ،بثوبه عمر بن اخلطاب  فأخذ ،يصلي عليه ثم قام ،فيه
أو  ،إمنا خريني اهلل) :قال ،وقد نهاك اهلل أن تستغفر هلم ،هو منافقو

                                                 

، باب مناقب عمر بن اخلطاب رضي اهلل ×يف فضائل أصحاب النيب أخرجه البخاري،  (1)
 (3683رقم: )عنه، 

 .125البقرة:  (2)
 .5التحريم:  (3)
رقم:  چۉ  ې  ې  ې   ېچ أخرجه البخاري، كتاب تفسري القرآن، باب  (4)
(4483.) 
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ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  چ :فقال ،أخربني اهلل

فصلى عليه رسول  :قال (،سأزيده على سبعني) :فقال، (1)چڀ    ٺ  ٺ
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چ: ثم أنزل اهلل عليه ،وصلينا معه ،×اهلل 

 .(3)،(2)چۈ  ٴۇ       ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۈۆ  ۆ   ۇ
، إبراهيم يف مقام  يف ثالث وافقت ربي ) :عمرقال  :قال ابن عمرعن و

 . (4)(بدر ويف أسارى  ،ويف احلجاب
عمر بن حفص بن غياث حدثنا  :وقال البخاري رمحه اهلل تعاىل يف صحيحه

بينا حنن ): يقول حذيفةمسعت  شقيق ثنا حداألعمش  حدثنا  أبيحدثنا  
فتنة  قال ؟يف الفتنة × إذ قال أيكم حيفظ قول النيب عمرجلوس عند 

الرجل يف أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصالة والصدقة واألمر 
ولكن اليت متوج  ،ليس عن هذا أسألك :قال ،باملعروف والنهي عن املنكر

إن بينك وبينها  ،يس عليك منها بأس يا أمري املؤمننيل :قال ،كموج البحر
إذا  :عمرقال  ،بل يكسر :قال ؟أيكسر الباب أم يفتح :عمرقال  ،بابا مغلقا

 ،نعم :قال ؟يعلم الباب عمر  أكان  :حلذيفةقلنا  ،أجل :قلت ،ال يغلق أبدا
فهبنا  ،غاليطوذلك أني حدثته حديثا ليس باأل ،ليلةاغد الكما يعلم أن دون 

                                                 

 .80التوبة:  (1)
 .84التوبة:  (2)
 (.4672رقم: ) چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ے  ۓ  چأخرجه البخاري، كتاب املغازي، باب  (3)
( يف فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر بن اخلطاب 2399) :رقم ،مسلمأخرجه  (4)

 رضي اهلل عنه.
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. (1)عمر :قال ؟من الباب :فقال ،فسألهمسروقا  فأمرنا ،أن نسأله من الباب 
 واهلل املوفق .

فقد اتفق أهل السنة على أنه  ،وأما أمري املؤمنني عثمان رضي اهلل تعاىل عنه
واستقر أمر أهل السنة على تفضيله على علي رضي اهلل  ،اخلليفة الثالث

ولكن  ،وإن كان حصل يف أول األمر نوع خالف ،وأرضاهما تعاىل عنهما
 ،(2)أفاده أبن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف الواسطية ،استقر أمرهم على ما ذكرته

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  چ: وقد ذكر مجع من املفسرين أن قوله تعاىل

أنها نزلت يف عثمان رضي اهلل تعاىل ، (3)چەئ  ەئ   وئ    وئ  ۇئ  ۇئ
اهلل عنه  أبي موسى األشعري رضيخاري يف صحيحه عن وى البرو، عنه

كنت مع النيب يف حائط من حيطان املدينة فجاء رجل فاستفتح، فقال قال: )
ففتحت له فإذا هو أبو بكر، فبشرته مبا قال  (،فتح له وبشره باجلنة) :النيب

فتح له وبشره ) :ثم جاء رجل فاستفتح، فقال النيب ،اهلل رسول اهلل، فحمد
 ،ته مبا قال رسول اهلل، فحمد اهللعمر، فأخرب ففتحت له فإذا هو (،نةباجل

، (وبشره باجلنة على بلوى تصيبه فتح له)ثم جاء رجل فاستفتح، فقال لي: 

                                                 

ويف الزكاة، (، 525رقم: )البخاري يف مواقيت الصالة، باب الصالة كفارة، أخرجه  (1)
ت النبوة يف اإلسالم، ويف األنبياء، باب عالما(، 1435رقم: )باب الصدقة تكفر اخلطيئة، 

 :ومسلم رقم(، 7096رقم: )ويف الفنت، باب الفتنة اليت متوج كموج البحر، (، 3586رقم: )
( يف الفنت، 2259) :( يف الفنت، باب يف الفتنة اليت متوج كموج البحر، والرتمذي رقم144)

 ( .71) :باب رقم
 .117: ـالعقيدة الواسطية: ص (2)
 .9الزمر:  (3)
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ثم قال: اهلل  فحمد اهلل ،فأخربته مبا قال رسول اهلل ،فإذا عثمان
  .(1)(املستعان

د النيب أحدا ومعه صع: عن أنس رضي اهلل عنه قالوله يف الصحيح كذلك 
ـ  ـ أظنه ضربه برجله اسكن أحدأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف، فقال: 

 .(2) (فليس عليك إال نيب وصديق وشهيدان
اهلل كان على حراء،  عن أبي هريرة أن رسولوروى مسلم يف الصحيح  

 وأبو بكر، وعمر وعثمان، وعلي وطلحة، والزبري، فتحركت الصخرة،
 .(3)(شهيد هدأ فما عليك إال نيب أو صديق أوا) :فقال رسول اهلل

وأشدها يف دين اهلل  ،أرحم أميت أبو بكر) يرفعه:عن أنس ابن مالك و 
ن جبل، واحلرام معاذ ب عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها باحلالل

ولكل أمة أمني  وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ،وأقرؤها لكتاب اهلل ُأَبي
نه تزوج أل ،وهو ذو النورين ،(4)(و عبيدة بن اجلراحوأمني هذه األمة أب

 :ثم ملا ماتت تزوج أختها ،رضي اهلل تعاىل عنها ،رقية ×:رسول اهلل  ابنيت
 واهلل املوفق . ،أم كلثوم رضي اهلل تعاىل عنها

                                                 

 (.3693، كتاب املناقب، باب مناقب عمر بن اخلطاب، رقم: )البخاريأخرجه  (1)
 (.3699، كتاب املناقب، باب مناقب عثمان بن عفان، رقم: )البخاريأخرجه  (2)
أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل طلحة والزبري رضي اهلل عنهما،  (3)

 .(2417)رقم: 
 :أمحد(، و716) :، رقم(1/446) :بةفضائل الصحا يف أمحد بن حنبلرواه  (4)
(، 1283) :، رقم(2/588) :السنةيف ابن أبي عاصم (، و12904) :، رقم(20/252)
 (.12186) :، رقم(6/345) :السنن الكربى للبيهقيو
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 السنة أهل مجعأ لقدو ،وأما أمري املؤمنني علي رضي اهلل تعاىل عنه
 طالب أبي بن علي أن -األعلى الفردوس يف نزهلم اهلل رفع - واجلماعة

 ،عنهم اهلل رضي وعثمان وعمر بكر أبي بعد اخللق أفضل عنه اهلل رضي
 وتويف ،الشورى أصحاب الستة وأحد ،باجلنة هلم املشهود العشرة أحد فهو

 واألئمة ،الراشدين اخللفاء رابع وهو ،راٍض عنه وهو × اهلل رسول
 وقد ،باإلسالم األولني السابقني من وهو ،بهم قتداءباال املأمور ،املهديني

 ،وأرضاها عنها اهلل رضي فاطمة بنتها زوج وهو ×، النيب حجر يف تربى
 ،كثرية مواطن يف بيده × النيب لواء وقد ،تبوك غري كلها املشاهد شهد وقد

 .فضله إثبات يف الكثرية األدلة وردت ولقد
 اهلل رضي سعد بن لسه حديث من بسندهما الشيخان رواه ما :ذلك فمن
 حيب رجال غدا الراية ألعطني) :خيرب يوم × اهلل رسول قال) :قال عنه
 أيهم ليلتهم يدوكون الناس فبات قال( ورسوله اهلل وحيبه ،ورسوله اهلل

 يشتكي هو :فقيل ؟(طالب أبي بن علي أين) ×: اهلل رسول فقال ،يعطاها
 نفذا) :وقال ،الراية وأعطاه عينيه يف فبصق ،به فأتي ،إليه فأرسلوا ،عينيه
 مبا وأخربهم ،اإلسالم إىل همعدا ثم ،بساحتهم تنزل حتى رسلك على
 واحدا رجال بك اهلل يهدي ألن فواهلل ،فيه تعاىل اهلل حق من عليهم جيب
 اخللق أصدق من وشهادة ،عظيمة منقبة وهذه .(1)(النعم محر من لك خري
×. 

                                                 

، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي ×يف فضائل أصحاب النيب  أخرجه البخاري، (1)
رقم: إىل اإلسالم والنبوة،  ×باب دعاء النيب ويف اجلهاد، (، 3701رقم: )اهلل عنه، 
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 أبي بن سعد بن عامر حديث نم بسندهما الشيخان رواه ما :ذلك ومن
 مين أنت) :لعلي × اهلل رسول قال) :قال عنه اهلل رضي أبيه عن وقاص
 علي منزلة بيان يف وهذا .(1)(بعدي نيب ال أنه إال موسى من هارون مبنزلة
 . والسالم الصالة عليه عنده العظيمة ومكانته ،منه عنه اهلل رضي
 سعد بن سهل حديث من ماعنه اهلل رضي الشيخان رواه ما :ذلك ومن
 بنا أين) :فقال ،ً عليا جيد فلم فاطمة بيت × اهلل رسول جاء) :قال

 فقال ،عندي يقل فلم فخرج فغاضبين شيئا وبينه بيين كان :فقالت ؟عمك
 يف هو اهلل رسول يا :فقال فجاء ،(هو أين نظرا) :إلنسان × اهلل رسول
 عن رداؤه قطس قدو ،مضطجع وهو × اهلل رسول فجاء ،راقد املسجد

 ،تراب أبا قم) :ويقول عنه ميسحه × اهلل رسول فجعل تراب وأصابه شقه
 إليه مشى حيث ،× النيب عند منزلته علو بيان فيه وهذا .(2) (تراب أبا قم

                                                                                                                        

( يف فضائل 2406) :ومسلم رقم(، 4209رقم: )، ويف املغازي، باب غزوة خبري، (2942)
 الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه.

، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي ×يف فضائل أصحاب النيب  أخرجه البخاري (1)
، باب من ×( يف فضائل أصحاب النيب 2404) :ومسلم رقم(، 3706: )رقماهلل عنه، 

( يف املناقب، باب مناقب 3731) :فضائل علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه، والرتمذي رقم
 علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه.

ويف فضائل (، 441رقم: ) الصالة، باب نوم الرجال يف املساجد، أخرجه البخاري يف (2)
ويف األدب، باب (، 3703رقم: )، باب مناقب علي بن أبي طالب، × أصحاب النيب

 (،6280، رقم: )ويف االستئذان، باب القائلة يف املسجد(، 6204رقم: )التكين بأبي تراب، 
( يف فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب 2409) :وأخرجه مسلم رقم

 رضي اهلل عنه.



 

 391 

 أحب هي اليت الكنية بهذه وكناه ،وتلطفه ،واسرتضاه ،الرتاب عنه ومسح
 .األعلى الفردوس يف به ناومجع ،وأرضاه عنه اهلل فرضي ،شيء كل من إليه

 رضي علي قال :قال عنه اهلل رضي صحيحه يف مسلم رواه ما :ذلك ومن
 أنه إلي × األمي النيب لعهد إنه النسمة وبرأ ،احلب فلق والذي): عنه اهلل
 احلديث هذا داللة ختفى وال ،(1)(منافق إال يبغضين وال ،مؤمن إال بينحي ال

 .حبه على نشهدك أنا فاللهم ،رباءوال للوالء معقد وأنه ،فضله عن
 عازب بن الرباء إىل بسنده عنه اهلل رضي البخاري رواه ما :ذلك ومن

  .(2)(منك وأنا مين أنت) :لعلي قال × النيب أن عنه اهلل رضي
 وحديثه ،الكساء أصحاب من أنه عنه اهلل رضي :العظيمة مناقبه ومن

 دعا ،(3)چەئ  ەئ  ى  ائ  ائ  چ  :تعاىل قوله نزل ملا فإنه معروف
 .(4)(أهلي هؤالء اللهم) :فقال وحسينا وحسنا وفاطمة عليا × اهلل رسول

                                                 

ميان، باب الدليل على أن حب األنصار وعلي رضي ( يف اإل78) :مسلم رقمصحيح  (1)
( يف املناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب 3737) :اهلل عنهم من اإلميان، والرتمذي رقم

 .رضي اهلل عنه
ويف الصلح، باب (، 4251رقم: )البخاري يف املغازي، باب عمرة القضاء، أخرجه  (2)

 :ومسلم رقم(، 2699رقم: )ابن فالن، كيف يكتب هذا ما صاحل فالن ابن فالن وفالن 
 ( يف اجلهاد، باب صلح احلديبية يف احلديبية.1783)
 .61آل عمران:  (3)
 3) :( يف التفسري، باب ومن سورة آل عمران، واحلاكم3002) :رقمرواه الرتمذي،  (4)
( 2404) :وصححه ووافقه الذهيب، وهو جزء من حديث طويل رواه مسلم رقم (،150/

 الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه. يف فضائل
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 ثبت اللهم) :بقوله له دعا قد × النيب أن عنه اهلل رضي فضائله ومن
 اإلسناد صحيح :وقال املستدرك يف احلاكم رواه كما( قلبه وأهدي لسانه

 .(1)الذهيب وأقره ،خيرجاه ومل
 رضي اخلدري سعيد أبي إىل بإسناده أيضا احلاكم رواه ما :أيضا مناقبه ومن
 فقام ،× اهلل رسول إىل الناس طالب أبي بن علي شكى) :قال عنه اهلل
 يف ألخشى إنه فواهلل عليا تشكوا ال الناس أيها) :يقول فسمعته خطيبا فينا

 وافقهو خيرجاه ومل اإلسناد صحيح :احلاكم قال ،(اهلل سبيل ويف اهلل ذات
 .(2)هيبالذ

 ،فاطمة بنتها أن أخرب قد × النيب أن الكبرية وفضائله :العظيمة مناقبه ومن
 مكان يف القيامة يوم معه يكونان واحلسني احلسن وولدهما ،عليا وزوجها

 .(3)الذهيب ووفقه وصححه املستدرك يف احلاكم رواه كما ،واحد
 أبو هلا يسلٍ  معضلة من يتعوذ كان عنه اهلل رضي عمر أن :مناقبه ومن

 .(4)حسن
 :عنه اهلل رضي عمر قال) :قال العباس ابن إىل بسنده البخاري وروى 

 أحب اخلتام وقبل ،مشهورة كثرية وفضائله .(5)(علي وأقضانا ،أبّي أقرؤنا
 الرافضة وضعته مما التحذير كل أحذرك أني وهو ،مهم أمر على التنبيه
 بهت قوم فإنهم ،وأرضاه نهع اهلل رضي فضله يف املكذوبات من اهلل لعنهم

                                                 

 (.4658) :، رقم(145/ 3) :املستدرك على الصحيحني للحاكم (1)
 (.4654) :، رقم(3/144) :املستدرك على الصحيحني للحاكم (2)
 (.4664) :، رقم(3/147) :املستدرك على الصحيحني للحاكم (3)
 (.29509، رقم: )(10/300) :كنز العمال (4)
 (.4481رقم: ) چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ، كتاب التفسري، باب صحيح البخاري (5)
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 تصدى وقد ،شرهم من األمة وأراح ،ألسنتهم اهلل قطع ،دجالون كذابون
 أبو واملسلمني اإلسالم شيخ وكذبها زيفها وبيان املرويات هذه لفضح

 رضي فعلي ،السنة منهاج الكبري كتابه يف تعاىل اهلل رمحه تيميه بن العباس
 األباطيل هذه عن غين وهو ،لك رتذك ما الفضائل من له ثبت قد عنه اهلل

 .والعمل اللسان زلل من وإياك حيفظنا واهلل ،الفاجرة الكاذبة واملرويات
 ،×فهي حبيبة رسول اهلل  ،وأما أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها  

الطاهرة العفيفة  ،املربأة من فوق سبع مسوات ،الصديقة بنت الصديق
ڳ    ڳ  ڳ  چ: قال اهلل تعاىل فيها ،لنقيةالعاملة الفقيهة التقية ا ،الزكية

فوصفها ، (1)چڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ    ڻ  ڻ
أال فلعنة اهلل على الرافضة  ،أي عفيفة ،اهلل تعاىل بأنها مؤمنة غافلة حمصنة

 ،الذين ال يزالون يرمونها بتلك الفاحشة الكربى اليت برأها اهلل تعاىل منها
والعجب من  ،بل يقتل ،فال حياور وال يستتاب ،وحق من أصر عليه القتل

 ،كثري من والة أمر املسلمني كيف يسكتون عن من يسبها علنا أمام املأل
وهذا ختاذل كبري يف نصرة  ،وال حيرك ساكنا ،وهو يف سلطانه وحتت حكمه

واملهم أننا يف صدد ذكر فضائل أم املؤمنني عائشة رضي اهلل  ،اهلل ورسوله
 ،(2)چۋ  ۋ  ٴۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ: ال تعاىلق ،تعاىل عنها

                                                 

 .23النور:  (1)
 .6األحزاب:  (2)



 

 394 
 

إن جربيل )قال هلا:  ×أن النيب ) :أنها حدثتهعائشة عن أبي َسَلَمة عن و
   .(1) (اهللفقلت وعليه السالم ورمحة  :قالت (يقرأ عليك السالم

يقول:  ×اهلل ت رسول عنه قال: مسعاهلل عن أنس بن مالك رضي و
 .(2)(على النساء كفضل الثريد على سائر الطعامعائشة فضل )
 :ليتفقد يقول ×اهلل إْن كان رسول )قالت: عنها اهلل رضي عائشة ن عو
قالت: فلما كان يومي  ،عائشةاستبطاء ليوم  (؟أين أنا غدا ؟يومأين أنا ال)

 . (3) (ري وحنريبني َسْحاهلل قبضه 
عائشة يوم  أن الناس كانوا َيَتَحرَّْون بهداياهم)عنها: اهلل رضي عائشة عن 

  .(4)(×اهلل يبتغون بذلك مرضاة رسول 
جاءني بك امَلَلك يف  ،ِريُتك يف املنام ثالث ليالأ): ×اهلل قال رسول و

فيقول هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي  ،َسَرَقٍة من حرير
  .(5) (ُيْمضهاهلل فأقول إن َيُك هذا من عند 

                                                 

مسلم يف (، و3217، كتاب بدء اخللق، باب ذكر املالئكة، رقم: )البخاريأخرجه  (1)
 (.2447) :باب يف فضل عائشة رضي اهلل عنها رقم ،فضائل الصحابة

(، 3770تاب املناقب، باب فضل عائشة رضي اهلل عنها، رقم: )، كالبخاريأخرجه  (2)
 .(2446) :رقم ،باب يف فضل عائشة رضي اهلل عنها ،مسلم يف فضائل الصحابةو
، مسلم(، و1389رقم: )×، ، كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف قرب النيب البخاريأخرجه  (3)

 .(2443رقم: )كتاب فضائل الصحابة، باب يف فضل عائشة رضي اهلل عنها، 
مسلم يف فضائل (، و2574، كتاب املناقب، باب قبول اهلدية، رقم: )البخاريأخرجه  (4)

 .(2442، 2441) :باب يف فضل عائشة رضي اهلل عنها رقم ،الصحابة
عائشة وقدومها  ×، باب تزويج النيب ×يف فضائل أصحاب النيب ، البخاريأخرجه  (5)

ويف (، 5078رقم: )ويف النكاح، باب نكاح األبكار، ، (3895رقم: )املدينة وبنائه بها، 
( يف فضائل الصحابة، 2438ومسلم )(، 7011رقم: )التعبري، باب كشف املرأة يف املنام، 
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اهلل قال رسول و ،وقد أنزل اهلل تعاىل براءتها يف آيات تتلى إىل يوم القيامة
نه واهلل ما نزل علّي الوحي وأنا إفعائشة يا أم سلمة ال تؤذونين يف ) ×:

 ،أو يلوك يف عرضها ،يتهمها فلعن اهلل من. (1) (يف حلاف امرأة منكن غريها
 ،وشل أركانه ،وأقصاه ،وأبعده وأهلكه ،أال فلعنة اهلل تعاىل عليه ،أو يلعنها

 .وأخرس لسانه
أنها كانت أحب أزواج رسول  :ومن خصائصها): اهللقال ابن القيم رمحه  

وقد سئل أي الناس  ،إليه كما ثبت عنه ذلك يف البخاري وغريه ×اهلل 
 .(2)(أبوها) :قال ؟قيل فمن الرجال (عائشة( :الق ؟أحب إليك

 .أنه مل يتزوج امرأة بكرا غريها :ومن خصائصها أيضا 
 .الوحي وهو يف حلافها دون غريها أنه كان ينزل عليه :ومن خصائصها 

عز وجل ملا أنزل عليه آية التخيري بدأ بها فخريها اهلل أن  :ومن خصائصها
أيف هذا  :فقالت ،(وال عليك أن ال تعجلي حتى تستأمري أبويك) :فقال

أي فاسنّت بها ) ،سوله والدار اآلخرةوراهلل فإني أريد  ،أستأمر أبوي
 .(3)وقلن كما قالت ×،اقتدى( بقية أزواجه 

                                                                                                                        

( يف املناقب، باب من فضل 3875) :باب يف فضل عائشة رضي اهلل عنها، والرتمذي رقم
 عائشة رضي اهلل عنها.

 (.3775، باب فضل عائشة رضي اهلل عنها، رقم: )، كتاب املناقبالبخاريأخرجه  (1)
 تقدم خترجيه. (2)
ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ            ۓ   چ :البخاري يف تفسري سورة األحزاب، بابأخرجه  (3)

 :ومسلم رقم (،4785، رقم: )چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ
 :والرتمذي رقم( يف الطالق، باب بيان ختيري امرأته ال يكون طالق إال بالنية، 1475)
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سبحانه برأها مما رماها به أهل اإلفك وأنزل يف اهلل أن  :ومن خصائصها 
 ،وصلواتهم إىل يوم القيامة عذرها وبراءتها وحيا يتلى يف حماريب املسلمني

وأخرب  ،يمووعدها املغفرة والرزق الكر ،وشهد هلا بأنها من الطيبات
ومل يكن ذلك الذي قيل  ،كان خريا هلا سبحانه أن ما قيل فيها من اإلفك

 ،بذلكاهلل بل رفعها  ،وال خافضا من شأنها ،وال عائبا هلا ،فيها شرا هلا
وصار هلا ذكرا بالطيب والرباءة بني أهل  ،وأعظم شأنها ،اوأعلى قدره

 ا...فيا هلا من منقبة ما أجله ،األرض والسماء
عنهم اهلل : أن األكابر من الصحابة رضي عنهااهلل ومن خصائصها رضي  

 .دين استفتوها فيجدون علمه عندهاكان إذا أشكل عليهم أمر من ال
وبني  ،ويف يومها ،تويف يف بيتها ×اهلل أن رسول  :ومن خصائصها 

 .ودفن يف بيتها ،سحرها وحنرها
قبل أن يتزوجها يف  ×نيب أن املَلك َأرى صورَتها لل :ومن خصائصها

 .(1) (ميضهاهلل إن يكن هذا من عند ) ×:فقال النيب  ،سرقة حرير
اهلل م يومها من رسول أن الناس كانوا يتحرون بهداياه :ومن خصائصها

 ×،فيتحفونه مبا حيب يف منزل أحب نسائه إليه  ×،تقربا إىل الرسول  ×
 .واهلل املوفق .(2) (عنهن أمجعنياهلل رضي 

                                                                                                                        

 الطالق، باب التوقيت يف ( يف التفسري، باب ومن سورة األحزاب، والنسائي يف3202)
 (.3439، رقم: )اخليار

 تقدم خترجيه. (1)
 .238: ـصالبن القيم جالء األفهام  (2)
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وأمريهم يف عهده معاوية بن أبي سفيان رضي اهلل تعاىل  وأما خال املؤمنني
حابي ابن فهو األمري العادل الصاحل وامللك احلكيم احملنك الص ،عنهما

أنه × عن عبد الرمحن بن أبي ُعَمرية رضي اهلل عنه، عن النيب  ،الصحابي
   .(1)(واهِد به اللهم اجعله هاديًا مهديًّا،) :ملعاوية قال

رسول اهلل  مسعُت) :عن الِعرباض بن سارية السلمي رضي اهلل عنه قالو
  .(2) (وِقِه العذاب ،عّلم معاوية الكتاب واحلساب اللهم) :يقول ×

 :يقول ×حرام األنصارية رضي اهلل عنها، أنها مسعت النيب  عن أمو
  .(3) (أول جيش من أميت يغزون البحر قد أوجبوا)

هذا احلديث منقبة ملعاوية ألنه  يف :قال املهّلب ) :يف ابن حجر قال احلافظ
 .(4)(أول من غزا البحر

أول من  :دان قالعن خالد بن مع تارخيه بسندهيف   أبو جعفر الطربي وقال
استأذن عمر  يف زمن عثمان، وكان ابن أبي سفيان، البحر معاويةيف غزا 

                                                 

، أبواب املناقب، باب مناقب معاوية بن أبي سفيان رضي اهلل عنه، رقم: الرتمذيرواه  (1)
(3842.) 
 (.هذا حديث حسن غريبقال الرتمذي: ) 

 وقال األلباني: )صحيح(.
(، ويف املسند: 1748) :، رقم(2/913) :فضائل الصحابةيف أمحد بن حنبل رواه  (2)
 (.4202) :، رقم(10/138) :البزار(، و17152) :، رقم(28/382)
 (.2924، كتاب اجلهاد، باب ما قيل يف قتال الروم ، رقم: )البخاريأخرجه  (3)
 .(6/102) :فتح الباري البن حجر (4)
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 ال تنتخب أحدًا، بل من :فلم يأذن له، فلم يزل بعثمان حتى أذن له، وقال
 .(1)ر الغزو فيه طائعًا فأِعنه، ففعلاختا

ادُع لي فاذهب ×: )قال لي النيب  :عنهما قال عن ابن عباس رضي اهللو 
رحم اهلل تعاىل  ،(3)وصححه األلباني ،(2)رواه أمحد ،، وكان كاتبه(اويةمع

  .اجلميع رمحة واسعة
معاوية ثبت بالتواتر  إن( :يف جمموع الفتاوى ابن تيمية اإلسالم قال شيخ

معه، وكان أمينًا عنده يكتب له  كما أّمر غريه، وجاهد ×أنه أّمره النيب 
بة الوحي، وواّله عمر بن اخلطاب الذي كتا يف ×الوحي، وما اّتهمه النيب 

على لسانه وقلبه، ومل  كان أخرب الناس بالرجال، وقد ضرب اهلل احلق
 .(4)(يّتهمه يف واليته

إن مجيع ما ورد يف فضل الصحابة على العموم فإن معاوية  :ثم نقول 
إنه  :وأما من سبه ولعنه وقال ،ألنه صحابي باتفاق أهل السنة ،داخل فيه

فإنه من أهل البدع والنفاق  ،وأنه يف الدرك األسفل من النار ،منافق
والواجب على ولي أمر املسلمني وفقه اهلل تعاىل أن ال يرضى  ،والزندقة

فمن مل ينزجر  ،×ألحد من أهل بلده أن يقع يف أحد من أصحاب النيب 
بالوعظ وكشف الشبهة عنه وأصر ومل يرتدع فيكون حقيقا بطول احلبس 

والتأديب الذي يردعه وأمثاله عن معاودة الوقيعة يف خري هذه والتعزير 

                                                 

 .(4/260) :تاريخ الطربي (1)
 (.2651، رقم: )(4/397) :مسند أمحد (2)
 مل أقف على كالمه. (3)
 .(4/472) :جمموع الفتاوى (4)
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ولكن حرصنا على أن نبني  ،والفضائل الثابتة كثرية ،×األمة بعد نبيها 
أال فرضي  ،لكثر من يقع فيهم ،فضائل هؤالء الصحابة على وجه التعيني

وجزاهم اهلل تعاىل عنا وعن املسلمني خري  ،اهلل تعاىل عنهم وأرضاهم
 .واهلل املوفق واهلادي ،ومجعنا بهم يف اجلنة ،ءاجلزا

 القاعدة العشرون بعد املائة

 )الصحابة يتفاضلون(

ب والسنة هو أن الصحابة القول احلق الذي يدل عليه الكتا :أقول
ۆئ   چ: ، أي بعضهم أفضل من يعض، ويدل على ذلك قوله تعاىليتفاضلون

مئ  ىئ  يئ   ی  ی  ی  جئ  حئ   یۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئ

وقاتلوا قبل صلح احلديبية  الذين أنفقوا ،(1)چخب  مب  ىب  يب   حبجب
، على أن أفضل الصحابة على اإلطالق، وقد انعقد إمجاع الصحابة وبعده

أبو بكر الصديق رضي اهلل تعاىل عنه، ثم يليه يف الفضل عمر بن اخلطاب 
تفضيل  اختلفوا يف ثم ، وعلى ذلك انعقد اإلمجاع،رضي اهلل تعاىل عنه

، واستقر األمر على أن عثمان أفضل وسيأتي، قال عثمان على علي
الصديق أبو بكر رضي اهلل  ×أفضل أصحابه ) :الطربي رمحه اهلل تعاىل

عمر، ثم ذو النورين عثمان بن عفان، ثم أمري  -بعده  -عنه، ثم الفاروق 
  .(2) (املؤمنني وإمام املتقني علي بن أبي طالب رضوان اهلل عليهم أمجعني

                                                 

 .10احلديد:  (1)
 مل نقف عليه. (2)
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وقال ابن أبي زمنني رمحه اهلل: )ومن قول أهل السنة أن أفضل هذه األمة 
 .(1) أبو بكر وعمر، وأفضل الناس بعدهما عثمان وعلي( ×بعد نبينا 

وقال الصابوني رمحه اهلل: )ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب  
ثم  رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان،

 .(2) علي، وأنهم اخللفاء الراشدون(
وقال احلافظ عبد الغين املقدسي رمحه اهلل: )ونعتقد أن خري هذه األمة،  

صاحبه األخص، وأخوه يف اإلسالم، ورفيقه  ×وأفضلها بعد رسول اهلل 
يف اهلجرة والغار: أبو بكر الصديق، ووزيره يف حياته، وخليفته بعد وفاته 

ن عتيق بن أبي قحافة، ثم بعده الفاروق، أبو حفص عبد اهلل بن عثمان ب
الذي أعز اهلل به اإلسالم، وأظهر الدين، ثم بعده ذو  ،عمر بن اخلطاب

الذي مجع القرآن، وأظهر العدل  ،النورين أبو عبد اهلل عثمان بن عفان
رضوان  -وختنه علي بن أبي طالب  ×واإلحسان، ثم ابن عم رسول اهلل 

 .(3) فهؤالء اخللفاء الراشدون، واألئمة املهديون( -اهلل عليهم أمجعني 
عليهم  -: )وأصحابه خري أصحاب األنبياء ابن قدامة رمحه اهلل وقال 

، وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو -السالم 
 .(4) (رضي اهلل عنهم أمجعني -النورين، ثم علي املرتضى 

                                                 

 .270: ـأصول السنة البن أبي زمنني ص (1)
 مل أقف عليه. (2)
 .200: ـاالعتقاد للمقدسي صاالقتصاد يف  (3)
 .35: ـملعة االعتقاد ص (4)
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 أمري عن النقل به تواتر مبا ويقرون) : تعاىلوقال أبو العباس رمحه اهلل 
 بعد األمة هذه خري أن من وغريه عنه اهلل رضي طالب أبي بن على املؤمنني

 ،عنهم اهلل رضي بعلي ويربعون ،بعثمان ويثلثون ،عمر ثم ،بكر أبو نبيها
 مع البيعة يف عثمان تقديم على الصحابة أمجع وكما ،اآلثار عليه دلت كما
 - عنهما اهلل رضي وعلي عثمان يف اختلفوا قد كانوا السنة لأه بعض أن

 عثمان قوم فقدم ،أفضل أيهما - وعمر بكر أبي تقديم على اتفاقهم بعد
 أهل أمر استقر لكن ،توقفوا وقوم ،عليا قوم وقدم ،بعلي وربعوا وسكتوا

 عثمان مسألة - املسألة هذه كانت وإن علي ثم ،عثمان تقديم على السنة
 أهل مجهور عند فيها املخالف يضلل اليت األصول من ليست - وعلي
 اخلليفة أن يؤمنون أنهم وذلك ،اخلالفة مسألة فيها يضلل اليت لكن ،السنة

 يف طعن ومن ،علي ثم ،عثمان ثم ،وعمر ،بكر أبو × اهلل رسول بعد
ة املبشرون والعشر .(1)(أهله محار من أضل فهو هؤالء من أحد خالفة

يع حتت ، ومن بامن غريهم، ثم املهاجرون أفضل من األنصار باجلنة أفضل
 ، وهاهنا مسائل ننبه عليها من باب إمتام الفائدة: الشجرة أفضل ممن مل يبايع

تعاىل يف التفضيل بني عثمان وعلي، اختلف أهل السنة رمحهم اهلل منها : 
، وقال قوم بأن عليا عثمان أفضل ، فقال قوم:رضي اهلل تعاىل عنهما

لسنة واجلماعة على أن عثمان ، ولكن استقر أمر أهل ا، وتوقف قومأفضل
، ثم يليه يف الفضل علي رضي اهلل تعاىل عنه، ومسألة التفضيل بني أفضل

اليت يضلل فيها من خالف  ،عثمان وعلي ليست من مسائل العقيدة الكبار
ل مسألة ن كا عن أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل، واملتقرر ألثبوت اخلالف فيه

                                                 

 .117: ـالعقيدة الواسطية: ص(1)
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ثبت خالف أهل السنة واجلماعة فيها فليست هي من املسائل العقدية 
، وأما من خالف يف فضل أبي بكر ر اليت جتعل مبدأ للوالء والرباءالكبا

 ،، فهو أجهل وأضل من محار أهلهوعمر، وقدم أحدا على أبي بكر وعمر
 ..، واهلل أعلم(1)ه اهلل تعاىل يف الواسطية وغريهاذكره مبعناه أبو العباس رمح

: اختلف أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل يف أيهما أفضل خدجية أم عائشة ومنها
، واألقرب هو ما اختاره أبو العباس أقوالرضي اهلل تعاىل عنهما؟ على 

 أيهما املؤمنني يأم وعائشة خدجية عن اهلل رمحه سئلفإنه  رمحه اهلل تعاىل
 أول يف وتأثريها خدجية سبق أنب) :رمحه اهلل تعلى بقوله فأجاب؟ أفضل

 من غريها وال عائشة فيه تشركها مل الدين يف وقيامها ونصرها ،اإلسالم
 ىلإ وتبليغه الدين ومحل اإلسالم آخر يف عائشة وتأثري، املؤمنني أمهات

 به متيزت مما غريها وال خدجية فيه تشركها مل ما العلم من وادراكها األمة
 .(2)ها(غري عن

 هل أبو بكر وعمر أفضل من أبو العباس رمحه اهلل تعاىل : سئلومنها
 اخلضر، فهذا يبين على نبوة اخلضر،وأما أبو بكر وفأجاب بقوله: )؟ اخلضر

وأكثر العلماء على أنه ليس بنيب، وهو اختيار أبي علي بن أبي موسى 
والقول الثاني: أنه  فعلى هذا أبو بكر وعمر أفضل منه، وغريه من العلماء.

فعلى هذا هو أفضل من أبي  وغريه، ابن اجلوزيواختاره أبو الفرج  نيب،

                                                 

 تقدم عزوه. (1)
  .(4/393) :جمموع الفتاوى (2)
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يف أول بكر، لكن النيب وعيسى ابن مريم هما أفضل منه باالتفاق، وحممد 
 .(1)سى يف آخرها(هذه األمة وعي

: ال جرم أننا إن قلنا بان أبا بكر هو أفضل هذه األمة فال نعين به ومنها
، فعيسى تعاىل عيسى بن مريم عليه السالم، ال، أبدا تفضيله على نيب اهلل

، وقد والسالم ال يدخل يف ذلك التفاضل، ألنه نيب من األنبياء عليه الصالة
لى أن األنبياء أفضل هم اهلل تعاىل عاتفقت كلمة أهل السنة واجلماعة رمح

 ×،، فإن مل يسلم لنا ذلك فنقول: نعم أفضل هذه األمة نبيها من األولياء
 .، واهلل أعلمثم أبو بكر رضي اهلل تعاىل عنه ،ثم عيسى عليه السالم

 امرأة وآسية عمران، ابنة ومريم) :: قال ابن تيمية رمحه اهلل تعاىلومنها
 وعائشة كخدجية األمة هذه نساء من والفواضل اء،النس أفضل من فرعون،
 اإلمجاع وحكي املسلمني عامة عليه الذي والصواب منهما، أفضل وفاطمة

 . واهلل أعلم.(2)(بنبيتني ليستا أنهما عليه
، وقد روى عم أن أفضل هذه األمة هم الصحابة: إن قلت: كيف تزومنها

 سألُت: قال: الشعباني أمامةأبو داود والرتمذي وغريهما من حديث أبي 
 يف تقول كيف ثعلبَة، َأبا يا): قلت) :قال -عنه اهلل رضي - اخُلَشينَّ ثعلبَة أبا

 خبريا، عنها سألَت لقد واهلل َأَما: قال ؟(3)چڦ  ڦ چ: اآلية هذه
 امُلْنَكِر، عن واْنَتُهوا باملعروف، ائَتِمروا): فقال × اهلل رسوَل عنها سألُت
 ذي كلِّ وإعجاَب ُمؤَثرة، وُدنيا ُمتََّبعا، وهوى ُمَطاعا، حاُش رَأيتم ِإذا حتى

                                                 

  .(4/397) :جمموع الفتاوى (1)
 .(5/379) :الفتاوى الكربى البن تيمية (2)
 .105ائدة: امل (3)
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 الصَّْبِر، أياَم وراِئكم من فِإن الَعَوامَّ، َعْنَك وَدْع بنفِسَك، فعليَك برأِيه، رأي
 َرُجال مخسنَي أجر مثُل فيهنَّ للعامِل ،اجَلمر على الَقْبِض مثُل فيهنَّ الصَّْبُر

 اهلل، رسول يا: قيل): حديثه يف داود أبو وزاد ،(1) (َعِملُكم ِمثَل يعملوَن
، فقد (منكم رجال َخْمسنَي أجُر بل): قال منهم؟ أو منَّا، رجال مخسنَي أجُر

أثبت أنه يكون العامل يف آخر الزمان الصابر احملتسب له أجر مخسني من 
 الصحابة ، فكيف اجلمع؟ 

ل بأن اجلمع فرع : لقد اختلفت أوجه اجلمع بني هذه األحاديث، فقيفأقول
للصحة، واألحاديث اليت فيها أجر اخلمسني من الصحابة كلها ال تصح 

املثبتة لفضل  هي النصوص ةاألدلة الصحيحو، فاألحاديث جبميع طرقها
، وأما تلك األحاديث اليت فيها أن عمل الواحد يف الصحابة على غريهم

ضعيفة ال  األزمنة املتأخرة كأجر مخسني من عمل الصحابة هي أحاديث
لكن ال بد من تقوم مبثلها احلجة، وهذا الوجه من اجلمع ال إشكال فيه، و

 : معرفة الوجه الثاني
أو  ،حديث حسن( جر مخسني منكمأ) :وهو أن نقول: إن سلمنا أن حديث

ضل من فهذا ال يعين أنهم أف ،صحيح كما ذهب له بعض احملدثني
 األفضلية، على يدل ال( مخسني أجر فيهن للعامل) :حديث، فإن الصحابة

 األفضلية ثبوت يستلزم ال عمالاأل بعض على األجر زيادة جمرد ألن
 . مطلقا

                                                 

 :ومن سورة املائدة، وأبو داود رقم ( يف التفسري، باب3060) :الرتمذي رقمسنن  (1)
 .( يف املالحم، باب األمر والنهي4341)

 (.هذا حديث حسن غريبقال الرتمذي: )
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 عند ليست وفضائل مزايا فيه توجد قد املفضول أن: والوجه الثالث
 .الفاضل يساوي ال اخلصال جمموع حيث من ولكن الفاضل،

 ميكن ما باعتبار هي إمنا بينهما األفضلية إن: كذلك يقال: والوجه الرابع 
 يبعد فال املؤمنني، سائر بني املشرتكة الطاعات عموم وهو فيه، جيتمعا أن

 اختص ما ماأ ذلك، يف الصحابة بعض على يأتي من بعض تفضيل حينئذ
 ورؤية × طلعته مشاهدة من به، وفازوا عليهم اهلل رضوان الصحابة به

 إذ العقل، وراء من مرأف، ونصرته والذب عنه مباشرة املكرمة، املشرفة ذاته
 عن فضال ،ذلك يقارب مبا جلت وإن األعمال من تيأي أن احدأ يسع ال
، يقول الشيخ عبدالعزيز الراجحي حفظه اهلل تعاىل يف شرحه على لهثميا أن

 من أفضل بالسنة املتمسك أن على هذا يدل وال) :اإلبانة الصغرى
 ويف اجلانب، هذا ويف ية،الناح هذه يف مخسني أجر له: املراد بل ،الصحابة

 ممن الفساد كثرة مع عليها، والعض بالسنة، التمسك: وهى اخلصلة، هذه
 ،مخسني أجر له صار ذلك فألجل ،يعينونه أعوانا اخلري على جيد وال حوله،

 هلم الصحابة، هذا ال يكون الصحابة، من أفضل أنه ذلك معنى ليس لكن
 القيامة، يوم إىل بعَدهم َمْن فيها يلحقهم ال الصحبة، مزية: متعددة مزايا
 وتبليغ الشريعة تبليغ مزية ،× اهلل رسول مع اهلل، سبيل يف اجلهاد مزية

 أو اخلاصة، املزية أن: والقاعدة، بعدهم من يلحقهم ال الصحابة ،الدين
 خاصة، فضيلة هذه، العامة الفضائل على تقضي ال اخلاصة الفضيلة
 عند بالسنة يتمسك فالذي ،العامة فضائلال على تقضي ال اخلاصة الفضيلة

 يف اجلانب، هذا يف الصحابة، من مخسني أجر له الزمان آخر يف األمة فساد
 أجر له بالسنة، التمسك أجر له وهو اخلاصة، الفضيلة وهذه املزية، هذه
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 وال يساويهم، أن ميكن ال الصحبة مزية منه، أفضل الصحابة لكن، مخسني
 على تقضي ال اخلاصة فاملزية ،اهلل سبيل يف هاداجل مزية بهم، يلحق أن

 ذلك ومن ،العامة الفضائل على تقضي ال اخلاصة والفضيلة العامة، املزايا
 - إبراهيم القيامة يوم ُيكسى من أول أن الصحيح احلديث يف جاء ما أيضا
 قال غرال، عراة حفاة القيامة يوم حيشرون الناس - والسالم الصالة عليه
 الصالة عليه - إبراهيم ُيكسى من وأول): - والسالم الصالة عليه - النيب

 ولكن ،والسالم الصالة عليه إلبراهيم خاصة مزية هذه ،(1)(- والسالم
 يليه وهو إبراهيم، جده من أفضل حفيده، وهو والسالم الصالة عليه نبينا

 يف يتقدم×  ونبينا القيامة، يوم الشفاعة عن يتأخر وهلذا ،املرتبة يف
 -واآلخرون األولون فيها يغبطه اليت - العظمى الشفاعة فمزية ،الشفاعة

 ُيكسى من أول أنه وهي اخلاصة، املزية هذه له وإبراهيم ×، حممد لنبينا
 ما - والسالم الصالة عليه - ملوسى اخلاصة املزايا من وكذلك، القيامة يوم
 فأكون لقيامة،ا يوم يصعقون الناس إن): قال × النيب أن احلديث يف جاء
 فإذا): لفظ ويف (،العرش قوائم من بقائمة آخذ موسى فإذا يفيق، من أول

 ُجوزي أم قبلي أفاق أدري فال العرش قوائم من بقائمة باطش موسى
 وهو - السالم عليه - ملوسى ومزية منقبة فهذه ،(2) (الطور يوم بالصعقة

                                                 

 :األمساء والصفات(، والبيهقي يف 2578) :، رقم(4/452) :يعلى املوصلي وأبرواه  (1)
 (.466) :، رقم(1/386) ه:عجميف م ابن عساكر(، و1067) :، رقم(2/484)

إسناده ) (:4/452) :مسند أبي يعلى املوصلييف تعليقه على سني سليم أسد حكم حقال 
 (.صحيح

يف اخلصومات، باب ما يذكر يف األشخاص واخلصومة بني املسلم لبخاري أخرجه ا (2)
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  چ ويف األنبياء، باب قول اهلل تعاىل: (، 2412رقم: )واليهودي، 
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 ألنه ،له مزية فهذه يصعق مل كان فإن ،يصعق مل أو صعق، يكون أن إما أنه
 مزية لكنها مزية، فهي × النيب قبل وأفاق صعق كان وإن ×، صعق

، انتهى كالمه حفظه اهلل تعاىل .(1)(كثرية أخرى مزايا له × ونبينا خاصة،
، وال وهو واضح الداللة أن الفضائل اخلاصة ال تنفي الفضائل العامة

وهلل احلمد واملنة، ، فهذه األحاديث ليس فيها إشكال تكون سابقة عليها
 واهلل أعلم.

 :القاعدة الواحدة والعشرون بعد املائة

 )كل من أثنى عليه الدليل يف الكتاب والسنة فإنه ميوت على وفق ثنائه(

، فمن أثنى عليه الدليل اء يكون باخلري تارة، وبالشر تارة: نعم، والثنأقول
، باب األخبار الشر فإنه سيموت على الشر وال بد، ألن هذا الثناء منب

فالدليل أثنى بالشر  ،، وال خلف فيها البتةواملتقرر أنه ال نسخ يف األخبار
ا أن تنقلب حاله إىل اخلري مطلقا، وأثنى بالشر ، فال ميكن أبدعلى أبي هلب

لب حاله مطلقا من الشر إىل اخلري، واألمثلة ، فال ميكن أن تنقعلى إبليس
، ×املدح العظيم على أصحاب النيب ، وهكذا األدلة أثنت باخلري وكثرية
ن تنقلب حاهلم ال بد وأن يكونوا قد ماتوا على هذا الثناء، فال ميكن أ فإذن

الصحابة إن  :، وهذا فيه رد على الرافضة الذين يقولونمن اخلري إىل الشر

                                                                                                                        

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  چ  :ألعراف، بابويف تفسري سورة ا(، 3398رقم: )، چڱ

ويف الديات، باب إذا لطم املسلم يهوديا عند الغضب، (، 4638رقم: ) چۇ  ۇ  ۆ  ۆ
رقم: ويف التوحيد، باب وكان عرشه على املاء وهو رب العرش العظيم، (، 6917رقم: )

 .×( يف الفضائل، باب من فضائل موسى 2374) :ومسلم رقم(، 7427)
 الكتاب.بر مل أظف (1)



 

 408 
 

، بل ، وأبطل الباطل، وهذا من أعظم البهتانقد كفروا إال نفرا قليال
 ،ن تنقلب حاهلم، وال ميكن أبدا أري واهلدى واإلميانالصحابة ماتوا على اخل

 ،سنة قد أثنت عليهم باخلري واملدحألن النصوص القاطعة من الكتاب وال
باخلري فإنه سيموت ، ومن أثنى عليه الدليل كما ذكرناها يف القواعد السابقة

، وحنن نقول للرافضة فيما ادعوه من كفر كثري من الصحابة: على وفق ثنائه
واهلل أنتم احلرب على اإلسالم  ،، يا أفراخ إبليسثم كذبتم ،بتمكذ

 ،أنتم الفجار اخلونة الذين فتحتم ألعداء اإلسالم أبوابكم ،واملسلمني
، إن كان من وتارخيكم يشهد بذلك ،وقدمتم له دولة اإلسالم سهلة سائغة

أما األطهار األخيار من  ،وإن كان من عدو فهو أنتم ،مرتد فهم أنتم
  وهم أهل اجلنة ،، بل هم محاة الدينفال وألف ال ×ابة رسول اهلل صح
، وهو عنهم راٍض ×ومات رسول اهلل  ،يف كتابه الكريم سطرهاهلل  يرض

فلو كان  ،فمن ورد الثناء عليه يف القرآن فإنه ميوت على ذلك وال شك
ضى إذ يصري األمر أننا نرت ،األمر كما قاله هؤالء الفجار لصار كله تلبيًسا

ة لطالب ، فهذه القاعدة مهموالرتضي عن الكفار ال جيوز ،عن أناس كفروا
 ، قال الناظم:العلم فليبحث عن أطرافها

 ـرآنــدح أو بالذم يف القـبامل  كناـبل كل من أثنى عليه ملي
 انـكصحابة املعصوم والشيط  ائهـــوت وفـق ثنـفألنه سيم

 واهلل أعلم .
 :ن بعد املائةالقاعدة الثالثة والعشرو

  وأبو بكر بالنص× )أحق الناس باخلالفة بعد النيب 

 ثم علي باالتفاق( وثم عثمان بالشورى وثم عمر بالعهد
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ونصدق التصديق  ،: اعلم رمحك اهلل تعاىل أننا نؤمن اإلميان اجلازمأقول
و أبو بكر الصديق رضي ه ×القطعي أن األحق باخلالفة بعد موت النيب 

، والكالم م عمر رضي اهلل تعاىل عنهم مجيعا، ثم عثمان ثعمر اهلل تعاىل، ثم
 : ى هذه العقيدة يف مجل من املسائلعل

 ؟: كيف متت البيعة ألبي بكر الصديق رضي اهلل تعاىل عنهاألوىل
 ،كرامته ودار جنته يف إليه اهلل ونقله ×، اهلل رسول قبض ملا :واجلواب
 اإلمامة عقد وأرادوا × النيب ينةمبد ساعده بين سقيفة يف األنصار اجتمعت

 حنو فقصدا عنهما اهلل رضي وعمر بكر أبا ذلك وبلغ ،عبادة بن لسعد
 حوار بينهم حصل إليهم انتهوا وملا املهاجرين من رجال يف األنصار جمتمع

 ،ألنفسهم األمر يطلبون فجعلوا األنصار أمر اضطرب حيث اخلالفة أمر يف
 ال اإلمامة إن عنه اهلل رضي بكر أبو فأعلمهم ،املهاجرين مع فيه الشركة أو

 ،(1)(قريش من األئمة) ×: بقوله عليهم حتجاو ،قريش يف إال تكون
 بكر أبا وبايعوا ،طائعني وانقادوا ،وأرضاهم عنهم اهلل رضي لذلك فأذعنوا

 وانقادوا ،خالفته على واتفقوا ،إمامته على واجتمعوا ،عنه اهلل رضي
 الصديق بكر أبي على باجتماعهم املسألة هذه يف راحلوا نقطعاو ،لطاعته
 يف البخاري اإلمام القصة هذه روى وقد ،وأرضاه عنه اهلل رضي

 اهلل رضي عبادة بن سعد أذعن وقد ،معناها لك ذكرت وإمنا ،(2)صحيحه
 من السقيفة يوم عنه اهلل رضي الصديق قال ما بصحة عرتفاو بذلك عنه

                                                 

 :، رقم(6/402) :ابن أبي شيبة(، و968) :، رقم(2/240) :داود الطيالسي وأبرواه  (1)
 (.12307) :، رقم(19/318) :أمحد(، و32388)
 (.3668(، رقم: )لو كنت متخذا خليال، كتاب املناقب، باب : )صحيح البخاري (2)
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 ،األمراء وأنتم ،الوزراء حنن صدقت :فقال ،األمر هذا والة هم قريشا أن
 رمحه تيمية بن اإلسالم شيخ إسناده حسن وقد ،(1)أمحد اإلمام مسند يف كما
 اإلفك أهل يقوله ما عنك ودع املسألة هذه يف احلق هو فهذا ،(2)تعاىل اهلل

 حق الصحابة قدروا ما فإنهم ،أفواههم أخرسو ،ألسنتهم اهلل قطع
 واهلل ،قدرته عجائب فيهم اهلل وأرانا ،بعفوه ال بعدله اهلل عاملهم ،قدرهم

 .أعلم
هل ثبتت اخلالفة ألبي بكر الصديق رضي اهلل تعاىل  :إن قـلت :الثانية

  ؟عنه بالنص والتعيني أم باالختيار
 وإمنا ،السنة أهل عند الكبار املسائل من ليست املسألة هذه نإ :واجلواب

 نبينا بعد األمة أفضل وأنه ،غريه من بها أحق وأنه ،خالفته تثبت أن املهم
 األمر بداية يف حصل وإن ،خالفته على اإلمجاع وقوع أيضا تثبت وأن ×،
 النيب بعد باخلالفة أحق أنه على اإلمجاع انعقد قد لكن ،اخلالف من شيء
 :قلت أو ،بالنص خالفته تثبتت قد :قلت فسواًء ذلك اعتقدت فإذا ،×

 ،يسري سهل فاألمر قلت القولني وبأي واحدة تهنتيج ذلك كل ،باالختيار
 دل قد × النيب أن -أعلم واهلل - يرتجح الذي لكن ،سائغ فيه واخلالف

 لكن ،بذلك الكتابة على عزم وقد ،يرضاها أنه وأخرب ،خالفته على األمة
 ،حوال بكر أبي عن يبغون ال واملؤمنني ورسوله تعاىل اهلل أن × علم

 بن جبري عن بسندهما صحيحهما يف عنهما اهلل رضي الشيخان فروى
 ،إليه ترجع أن فأمرها × النيب امرأة أتت) :قال عنه اهلل رضي مطعم

                                                 

 (.18) :، رقم(1/198) :مسند أمحد (1)
 .(1/536) :بويةمنهاج السنة الن (2)
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 عليه فقال ـ املوت :تقول كأنها ـ ؟أجدك فلم جئت إن أرأيت :فقالت
 نص وهذا) :حزم ابن قال ،(1)(بكر أبا فأتي جتديين مل إن) :والسالم الصالة

 .(2) (بكر أبي استخالف على جلي
 :قالت عنها اهلل رضي عائشة حديث من بسندهما أيضا الشيخان وروى

 كتابا أكتب حتى وأخاك بكر أبا لي ادعي) :مرضه يف × النيب لي قال
 إال واملؤمنون اهلل ويأبى، أوىل أنا: قائل ويقول متمٍن يتمنى أن أخاف فإني

 .(3) (بكر أبا
 اهلل رسول ثقل ملا قالت عنها اهلل رضي عنها املسند يف أمحد اإلمام وعند 

 ألبي أكتب حتى لوح أو بكتف ئتينا) :بكر أبي بن لعبدالرمحن قال ×
 اهلل أبا) :قال ليقوم عبدالرمحن ذهب فلما ،(عليه خيتلف ال كتابا بكر

 .(4) (بكر أبا يا عليك خيتلف أن واملؤمنون
 الشرعية لإلمامة رضيه فلما ،الصالة إلمامة بكر ألبي × اختياره وكذلك 

 يف غريه على ويقدمه يرضاه أن أوىل باب من فإنه ،غريه على فيها وقدمه
 × اهلل رسول رضيه قد :الصحابة بعض قال وكذلك ،الدنيوية اإلمامة
 .باالتفاق حجة وهو األوىل قياس باب من وهذا ؟لدنيانا نرضاه أفال لديننا

 مسعود بن عبداهلل إىل بإسناده املستدرك يف احلاكم عبداهلل أبو روى وقد 
 أمري منا :األنصار قالت × اهلل رسول قبض ملا) :قال عنه اهلل رضي

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
 .(4/88) البن حزم: الفصل يف امللل واألهواء والنحل (2)
 تقدم خترجيه. (3)
 تقدم خترجيه. (4)
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 األنصار معشر يا :وقال عنه اهلل رضي عمر فأتاهم :قال ،أمري ومنكم
 تطيب كمأيف ،الناس يؤم بكر أبا أّمر قد × اهلل رسول أن تعلمون تمسأل

 .(1)(بكر أبا نتقدم أن باهلل نعوذ ،األنصار فقالت ،بكر أبا يتقدم أن نفسه
 بكر أبي استخالف على املسلمني دل قد × النيب أن ذلك يف فالتحقيق

 وأخرب ،وأفعاله أقواله من كثرية بأمور ذلك إىل وأرشدهم عنه اهلل رضي
 ،كتابا ذلك يف يكتب بأن همه مع ،له حامٍد ،بذلك راٍض إخبار خبالفته

 ،بذلك اكتفاًء الكتابة ترك فتهخال على يتجمعون املسلمني أن علم ملا لكن
 اهلل بارك وأذكرك ،(2)عنه اهلل رضي تيمية بن العباس أبو القول هذا واختار

 أم اخلفي بالنص كانت هل خالفته دليل مسألة أي املسألة هذه أن فيك
 وبناًء ،الدليل الحتمال اخلالف فيها يسوغ اليت املسائل من هي ؟اجللي
 :قال من على خيرج ال أنه أي ،تبديع وال ،أثيمت وال ،فيها تفسيق فال عليه
 خمالفته تعظم الذي وإمنا ،اخلفي بالنص ثبتت :قال أو ،اجللي بالنص ثبتت

 ،× اهلل رسول بعد بها أحقيته يف القدح أو ،أصاًل خالفته يف القدح هو
 أحق أن على لفاوخ سلفا السنة أهل من اإلمجاع انعقد لقد :لك وأقول
 نزله ورفع ،وأرضاه عنه اهلل رضي بكر أبو هو × النيب بعد باخلالفة الناس

 .معقد صدق عند مليك مقتدر يف ونهر جنات يف به ومجعنا ،اجلنة يف
 ؟كيف متت البيعة لعمر رضي اهلل تعاىل عنه :الثالثة

                                                 

ا حديث هذ(، وقال: )4423) :، رقم(3/70) :املستدرك على الصحيحني للحاكم (1)
  (.صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه

 (.صحيح) ه:تعليققال الذهب يف 
 .(1/517) :السنة النبوية منهاج (2)
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مجع الناس  ،ن أبا بكر رضي اهلل تعاىل عنه ملا حضرته الوفاةأ :واجلواب 
 ،فاتفقوا على توكيل األمر له هو ،مر من بعدهواستشارهم فيمن سيتوىل األ

لعلمهم بعظيم الربكة يف اختياره  ،ن سيختاره فاملسلمون موافقون عليهفم
فأمر أن جيتمع له  ،وثقتهم يف أنه أهل هلذه األمانة ،رضي اهلل تعاىل عنه

قد حضرني من قضاء اهلل تعاىل ما  ،أيها الناس: )الناس فاجتمعوا قال هلم
 ،ويقاتل عدوكم ،ويصلي بكم ، بد لكم من رجل يلي أمركموال ،ترون

واهلل الذي ال إله إال هو ال آلوكم  ،فإن شئتم اجتهدت لكم رأيي ،ويأمركم
يا خليفة رسول اهلل أنت خرينا  :وقالوا ،فبكى وبكى الناس ،يف نفسي خريا

وأختار لكم خريكم إن شاء  ،سأجتهد لكم رأيي :فقال ،وأعلمنا فاخرت لنا
بسم  :اكتب :وقال له ،ودعا أبو بكر عثمان رضي اهلل تعاىل عنه ،هلل تعاىلا

هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي قحافة يف آخر عهده  ،اهلل الرمحن الرحيم
حيث يؤمن  ،خال فيهاادوعند أول عهده باآلخرة  ،خارجا منها ،بالدنيا
ي عمر إني أستخلف عليكم بعد ،ويصدق الكاذب ،ويوقن الفاجر ،الكافر

وإني مل آل اهلل ورسوله ودينه ونفسي  ،فامسعوا له وأطيعوا ،بن اخلطاب
فإن بدل فلكل امرئ ما  ،وعلمي فيه ،فإن عدل فذلك ظين به ،وإياكم خريا

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  چ  ،وال أعلم الغيب ،واخلري أردت ،اكتسب من اإلثم

واتفق على  .(2)والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته( ،(1)چی  ی
رضي اهلل تعاىل  ،وملا مات أبو بكر ، وفرحوا به،ورضوا به ،لك املسلمونذ

 ،قام كل املسلمني من غري استثناء مببايعة عمر رضي اهلل تعاىل عنه ،عنه
                                                 

 .227الشعراء:  (1)
  .(2/668) :تاريخ املدينة البن شبة (2)
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واهلل  ،واخلالصة أن اخلالفة لعمر ثبتت بالعهد ،مبايعة الراضي خبالفته
 أعلم .
 ؟عنهكيف متت اخلالفة لعثمان رضي اهلل تعاىل  :الرابعة

جعل  ،وأحس بدنو أجله ،إنه ملا طعن عمر رضي اهلل تعاىل عنه :واجلواب 
 ،وعلي ،وهم عثمان ،×األمر شورى بني ستة من أصحاب النيب 

مع  ،وسعد ،وطلحة بن عبيد اهلل ،والزبري بن العوام ،وعبدالرمحن بن عوف
أملت ولو ت ،خمافة احملاباة ،أخذ العهود على أن ال يليها أحد من أهل عمر

 .نهم يف اجلنةأب ×فيهم لوجدتهم من بقية العشرة الذين شهد هلم النيب 
 ؟وأين أبو عبيدة :فإن قلت 
 .لقد تويف أبو عبيدة يف خالفة عمر :فأقول 
 ؟وأين سعيد بن زيد :وإن قلت 
 هؤالءإن : يقول العلماء ،فهو من أقاربه ،ألنه ابن عمه ،أبعده عمر :فأقول 

 اجتمعوا فيهم، األمر وجعل عنه، اهلل رضي عمر اختارهم الذين الستة
 سعد وجعل ،علي إىل أمره الزبري فجعل واحد، إىل أمره منهم كل وجعل

: ثالثة إىل األمر فأصبح ،عثمان إىل أمره طلحة وجعل ،الرمحن عبد إىل أمره
 عبد ناوك ،طالب أبي بن وعلي ،عفان بن وعثمان ،عوف بن الرمحن عبد

 يتم ومل وقت ميضي أن عليه واشتد األمر، بهذا تماه الذي هو الرمحن
 بالنوم، يهنأ ال لياٍل ثالث فبقي بأمرهم، يقوم هلم خليفة اختيار للمسلمني

 مع جلس أو جاء وكلما املسلمني، بأمر اهتمامه شدة من ،قلياًل إال ينام ال
 له مت إذا وامليثاق العهد عليه ويأخذ معه، ويتكلم يناجيه، أخذ منهم واحد
 منهما توثق حتى قبله، اخلليفتني سرية يتبع وأن حسنة، سرية يسري أن األمر
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 مكانة، وله جتربة، له عثمان وأن ،عثمان إىل مييلون الناس أن فرأى بذلك،
 ،علي وبايعه الرمحن عبد فبايعه للمبايعة، يده يبسط أن فأمره أهلية، وله

 .البيعة ومتت
ووقع اإلمجاع على  ،االتفاق وانعقد ،ومل يعارض يف ذلك أحد :قلت 

وهذا االتفاق من عظيم نعمة اهلل تعاىل على  ،خالفته رضي اهلل تعاىل عنه
 واهلل أعلم . ،هذه األمة

 ؟وكيف متت اخلالفة لعلي رضي اهلل تعاىل عنه :إن قلت :اخلامسة
ولكن بعد  ،مل يعهد عثمان رضي اهلل تعاىل عنه ألحد من بعده :فأقول

وأصبح يف األمور شيء  ،م املسلمون إىل فريقني، وانقسمقتله ثارت الفنت
ورأى أهل املدينة أنه ال بد من مبايعة خليفة للمسلمني يتوىل  ،من الفوضى

فانعقد إمجاع أهل املدينة على مبايعة علي بن أبي طالب رضي  ،أمورهم
اهلل تعاىل عنه  مري املؤمنني علي بن أبي طالب رضيفاضطر أ ،اهلل تعاىل عنه

وقطعا للطريق أمام  ،قبول عقد اخلالفة له لضرورة اجتماع أمر املسلمنيل
وحشية  ،وللمطالبة بقتلة عثمان ،الغوغائيني الذين ال يريدون لألمة االتفاق

وبعد مبايعة أهل املدينة له اتفق أكثر  ،لوجود اخلالف بني املسلمني
ال لعدم  ،ولكن  تأخر بعض الصحابة عن مبايعته ،املسلمني على مبايعته

 وإمنا ألنهم كانوا يريدون أن يسلم هلم قتلة عثمان إلقامة ،الرضا خبالفته
 احلد عليهم.

واملهم أن أهل السنة واجلماعة رمحهم اهلل تعاىل متفقون على أن األحق  
 تعاىل عنهم مجيعا باخلالفة بعد عثمان هو علي بن أبي طالب رضي اهلل
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من مل : )اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل قال ،ومجعنا بهم يف اجلنة ،وأرضاهم
 .(1) يثبت اخلالفة لعلي فهو أضل من محار أهله(

 ثم ،عمر ثم ،أبوبكر :فقال األئمة عن أبي سألت) :أمحد بن عبداهلل قالو 
 .(2) (علي ثم عثمان

، خبليفة ليس عليًا إن :يقولون قوم عن أبي سألت) :كذلك عبداهلل وقال 
 .(3) (ءردي سوء قول هذا :قال

 طالب أبي بن علي يربع مل من) :قال أمحداإلمام  عن يعلى أبي ابن وأورد 
وهو  ،فهذا هو ما ندين اهلل تعاىل به ،(4) (تناكحوه وال، تكلموه فال اخلالفة

ثابتة هلؤالء األربعة رضي اهلل تعاىل عنهم  ×أن اخلالفة بعد موت النيب 
 أن ترتيبهم يف الفضل نت ترى وفقك اهلل تعاىلوأ ،على هذا الرتتيب

مع أن مسألة الرتتيب يف اخلالفة أهم كما قرره أهل  ،كرتتيبهم يف اخلالفة
 ،ثم عمر ،فإن اجلميع متفقون على أن األحق بها أبو بكر ،السنة واجلماعة

واهلل  ،ثم علي بن أبي طالب رضي اهلل تعاىل عنهم وأرضاهم ،ثم عثمان
 .أعلم

من اهلل ما يستحقون أن األحق باخلالفة بعد  تزعم الرافضة عليهم :السادسة
ويزعمون أن  ،إمنا هو علي بن أبي طالب رضي اهلل تعاىل عنه ×النيب 
ولكن الصحابة أخفوا  وقد عهد له بذلك، ،قد أوصى له باخلالفة ×النيب 
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 مل أقف عليه. (4)



 

 417 

فالرافضة ترى أن  ،وعهدوا باخلالفة ألبي بكر ،وعملوا خبالفه ،هذا األمر
وقدم عليه غريه يف أمر هو أحق  ، عنه قد ُهِضَم حقهعليا رضي اهلل تعاىل

 :ونقول عن هذه الفرية القدمية ،به
د هلا جنفإننا نقبنا وفتشنا عن حقيقتها فلم  ؟إين جند هذه الوصية :أوال 

فلو كانت موجودة فلماذا ال تعلن ويعرفها  ،ومل نسمع عنها خربا ،أثرا
ر اإلمامة لو كان معهودا به ألحد فإن أم ؟قلوها كما نقلوا غريهانوي ،الناس

ولكن ليس هناك يف  ،ولعلمه الناس وذاع صيته ،لنقل ذلك ×بعد النيب 
وإال فال تثبت هذه الوصية  ،احلقيقة وصية لعلي إال يف أذهان الرافضة فقط

واألحكام يف مثل هذه املسألة ال بد فيها من الدليل  ،على أرض الواقع
 :ونقول ،لوصيةوال دليل يفيد هذه ا ،الصحيح

 فيف ـ أعين الوصية باخلالفة له ـإن عليا نفسه نفى هذه الوصية  :ثانيا 
 :َقاَل عنه اهلل رضي ُجَحْيَفَة َأِبى حديث من البخاري رواه الذي احلديث

 ِكَتاِب ِفي َما ِإالَّ اْلَوْحي ِمَن َشيٌء ِعْنَدُكْم َهْل :عنه اهلل رضي ِلَعِلىٍّ ُقْلُت)
 اللَُّه ُيْعِطيِه َفْهًما ِإالَّ َأْعَلُمُه َما النََّسَمَة َوَبَرَأ ،اْلَحبََّة َفَلَق َوالَِّذي :َقاَل ؟اللَِّه

 :َقاَل ؟الصَِّحيَفِة ِفي َوَما :ُقْلُت ،الصَِّحيَفِة َهِذِه ِفي َوَما ،اْلُقْرآِن ِفي َرُجاًل
فلو كان  ،(1)(ِبَكاِفٍر ْسِلٌمُم ُيْقَتَل اَل َوَأْن ،اأَلِسرِي َوَفَكاُك -الدية - اْلَعْقُل

فال وجود هلذه الوصية ال يف  ،عنده وصية أخرى لبينها رضي اهلل تعاىل عنه
وال يف أي شيء  ،وال يف األجزاء ،وال يف اجملامع ،وال يف السنن ،الصحاح

                                                 

ويف الديات، باب (، 3047رقم: )باب فكاك األسري،  البخاري يف اجلهاد،أخرجه  (1)
( 1370) :ومسلم رقم(، 6915رقم: )وباب ال يقتل مسلم بكافر، (، 6903رقم: )العاقلة، 

 .يف احلج، باب فضل املدينة
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 ،ا هي خزعبالت موضوعةمنوإ ،من كتب احلديث بالسند الصحيح املعتمد
يروونها يف  ،ضة على ألسنة الكذابني منهمونقوالت واهية لفقتها الراف

وين اإلسالم فلم يثبت فيها شيء من اوأما دو ،كتبهم بال خطام وال زمام
 واهلل املستعان. ،ولكنه الكذب الذي ال ينتهي ،بداأ ذلك

(؟ فهذا تصريح من كنت مواله فعلي مواله) ×:أومل يقل النيب  فإن قلت:
 كنت من) :قوله وأما: )ه اهلل تعاىلقال أبو العباس رمح بواليته، فنقول:

 وتنازع العلماء، رواه مما هو لكن الصحاح يف فليس (،مواله فعلي مواله
 أهل من وطائفة ،احلربي وإبراهيم ،البخاري عن فنقل صحته، يف الناس
 أنه حنبل بن أمحد عن ونقل وضعفوه، فيه طعنوا أنهم باحلديث العلم

يف مجع  مصنفًا ةعقد بن العباس أبو فصن وقد الرتمذي، حسنه كما حسنه،
 ن هذا احلديث متفق علىأ، فدعوى بعض الرافضة املعاصرة ب(1)(طرقه

بل أكثر احملدثني  ،تصحيحه بني فريق أهل السنة والرافضة هذا كالم باطل
أو صحيح كما  ،نه حديث حسنولكن ومع التسليم بأ ،على أنه ضعيف

( مواله: )فإن كلمة ،لة اإلمامة أصالفإنه ال شأن له مبسأ ،ذهب إليه البعض
 ،ال أنها من باب الوالية واحلكم ،هي من املواالة املقتضية للمحبة والنصرة

فأهل  ،وليس خطأ الفهم بغريب عليهم ،ففهم الرافضة فيه خلل كعادتهم
قال ابن  ،السنة يفهمون من هذا احلديث وجوب مواالته ال وجوب توليته

 جنيب وحنن) :عد كالمه على تضعيف احلديثتيمية رمحه اهلل تعاىل ب
 قاله كان وإن كالم، فال قاله × النيب يكن مل إن: فنقول املركب، باجلواب

 األمر هذا ومثل عليه، يدل ما اللفظ يف ليس إذ بعده، اخلالفة قطعًا يرد فلم
                                                 

 .432: ـخمتصر منهاج السنة ص (1)
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 على بينة داللة يدل ما الكالم يف وليس مبينًا، بالغًا يبلغ أن جيب العظيم
 للمحبة واملستلزمة العداوة، ضدىل املو أن وذلك ،(1)(اخلالفة به رادامل أن

 الصحابة من أحد استدل ما وهلذا اإلمارة، هي اليت الوالية دون واملناصرة،
 عن هذا يعرف وال علي، استخالف على احلديث بهذا غريه وال علي ال

 الذين رافضةال به استدل وإمنا األمة، يف بأقواهلم املعتد العلم أهل من أحد
 ،(2) (الصحيح الفهم عن وأبعدهم النصوص مبدلوالت الناس أجهل هم

ويدل على هذا الفهم الصحيح أن يف بعض طرق احلديث تكملة تبني املراد 
وال من  :ومل يقل، (3)(اللهم وال من وااله وعاد من عاداه) :وهي قوله

 ،م والسلطانفاألمر ليس يف الوالية اليت هي احلك ،وعاد من عزله ،واله
ومن  ×،فمن واىل عليا فقد واىل النيب  ،وإمنا هو يف مسألة املواالة واملعاداة

ن تأبى ولك ،فاألمر يف املوالة واملعاداة ،×عادى عليا فقد عادى النيب 
 ،وهذا خلل يف الفهم ،ن جتعله يف مسألة اإلمامةعقول وأفهام الرافضة إال أ

 واهلل أعلم.
أنت مين مبنزلة ) :لعلي رضي اهلل تعاىل عنه × أمل يقل النيب :فإن قلت

 ؟(4) (هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي
 به تعلقت مما احلديث وهذا ،واحلديث يف الصحيح ،قد قاله ،نعم :فأقول 

 هلم حجة وال بها له وصى وأنه ،لعلي حًقا كانت اخلالفة أن يف الروافض

                                                 

 .432: ـخمتصر منهاج السنة ص (1)
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 ومل ،عنه اهلل رضي علي فضائل من فضيلة إثبات األمر يف ما غاية بل ،فيه
 على داللة أية فيه وليس ،مثله أو ،غريه من أفضل لكونه احلديث يتعرض

 استخلفه حني خلاطره تطييًبا هذا قال إمنا × النيب ألن ،بعده استخالفه
 ،إمنا خلفه استثقاال له :ألن بعض املنافقني قال ،تبوك غزوة يف املدينة على

 يكن مل به املشبه هارون أن هذا ويؤيد ،معهوعدم رغبة يف اخلروج به 
 كان هارون أن كما ،حياته يف تويف بل ،السالم عليهما موسى بعد خليفة

 ربه مليقات ذهب حينما استخلفه وإمنا ،السالم عليهما موسى أخيه مع نبًيا
 ،األحوال كل يف املساواة التشبيه من يلزم ال بأنه علًما ،أعلم واهلل للمناجاة

 ال ،(1) (موسى من هارون مبنزلة مين أنت) و) :شيخ صاحل آل الشيخقال ال
 تلك يف للوالية استحقاقه على وإّنما ُمْطَلَقًا، للخالفة استحقاقه على تُدلُّ

 ،املثابة بتلك منه صار عليًا فإنَّ ذهب ملَّا فهو ،× النيب سافرها اليت السَّفرة
 شيٌء وهذا ،× يرافقه مل ذإ ،املنزلة بهذه صدره وشرح ،خاطره وَطمَّنَّ
 .(2) (حال كل يف التقديم على يدل ال مؤقت

 الذي تبوك غزوة بعد هذا وكان) :قال أبو العباس رمحه اهلل تعاىل 
 ،منافق إال الرجال من باملدينة بقي يكن ومل ،املدينة على فيها عليًا استخلف

: فقال ،صبيانوال النساءيف  أختلفين :فقال علي فلحقه ،مذنب أو ،معذور أو
 أن بذلك بني ،(3)(موسى من هارون مبنزلة مين تكون أن ترضى أما)

 قد موسى فإن ،املرتبة نقص يقتضي ال املدينة على علي استخالف
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 بها يكون كان لكن رجااًل يستخلف دائمًا × النيب وكان ،هرون استخلف
 يف ألحد يأذن ومل املسلمني جبميع × النيب خرج تبوك وعام ،رجال

 اهلل أنزل وفيها ،بعيدًا والسفر ،شديدًا كان العدو ألن ،الغزاة عن لتخلفا
 من هارون مبنزلة مين تكون أن ترضى أما: )قوله وأما ،(1) (براءة سورة

 على استخلفه ملا تبوك غزوة يف قاله وهذا صحيح، فحديث ،(2) (موسى
 × النيب انفك يبغضه، ألنه استخلفه إمنا: وقالوا فيه الناس فطعن املدينة

 رجال بها يكون وكان أمته، من رجاًل عليها استخلف املدينة من خرج إذا
 املؤمنني من ألحد يأذن مل تبوك عام كان فلما عليهم، يستخلفه املؤمنني من

 ورسوله، هلل عاص إال عذٍر بال أحد يتخلف فلم التخلف، يف القادرين
 النيب فبني السبب، ذابه املنافقون فيه فطعن ضعيفا، استخالفا ذلك فكان

 هارون استخلف موسى فإن ،عندي قدرك لنقص استخلفك مل أني ×
 موسى من هارون مبنزلة مين تكون أن ترضى أفما الرسالة، يف شريكه وهو

 استخلف أنه ومعلوم ؟موسى أخاه هارون خلف كما أهلي يف فتخلفين
 ولو ،صائصهخ من هذا يكن فلم املنزلة، بهذه منه أولئك وكان قبله، غريه
 اهلل رضي - علي على ذلك خيف مل غريه من أفضل االستخالف هذا كان
 ،(3)(والصبيان النساء يف أختلفين: )ويقول يبكي وهو إليه خيرج ومل - عنه
 هذا فإن تسع، عام بكر أبا عليه أّمر االستخالف هذا بعد أنه ذلك بني ومما

 أبا وأّمر الغزو من جعر فلما أوائلها، يف تبوك غزوة يف كان االستخالف

                                                 

 .(4/434) :الفتاوى الكربى البن تيمية (1)
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 بل: )قال ؟(مأمور أو أمرٌي: )قال حلقه فلما ،بعلي أردفه ثم ،احلج على بكر
 ،وال عن اهلل تعاىل يعقلون ،فبان لك بذلك أن الرافضة ال يفهمون ،(مأمور

واهلل  ،ال يفهمون إال ما متليه عليهم أهواؤهم ،وإمنا هم قوم أهل أهواء
 أعلم .

 (،أنت مين وأنا منك) :لعلي رضي اهلل تعاىل عنه × وقول النيب :فإن قلت
 ؟س هذا دليال على أحقيته باإلمامةألي ،(1)وهو عند البخاري رمحه اهلل تعاىل

ألن احلديث ال تعرض له مبسألة  ،هذا ليس دليال على ذلك ،ال :واجلواب
وإمنا هو دليل على منقبة من مناقب اإلمام علي رضي اهلل  ،اخلالفة أصال

هذا الكالم  ×ولو أن كل من قال يف حقه  ،وحنن نؤمن بها ،عنه تعلى
أنه قاهلا لغري علي رضي  ×نه ثبت عنه فإ ،صار إماما لكثر األئمة من بعده

 ، وكذلك قاهلا(2)جلليبيب رضي اهلل تعاىل عنه ×اهلل تعاىل عنه، فقد قاهلا 
  .(3)(منهم وأنا مين هم) :لألشعريني ×

 فهذه (منك وأنا مين أنت) ×: قوله وأما) :هلل تعاىلقال أبو العباس رمحه ا
 السالم و الصالة عليه - قاهلا كما املؤمنني، من لغريه قاهلا قد العبارة

: الصحيحني ويف (،منه وأنا مين هذا) :الكفار من عدة قتل الذي جلليبيب
 كان ما مجعوا باملدينة عياهلم نفقة ونقصت السفر يف كانوا إذا األشعريني إن

 فقد (منهم وأنا مين هم) :بالسوّية بينهم قسموه ثم واحد ثوب يف معهم
                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
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 قال كما منهم، وهو منه وغريهما، عامر وأبا ،موسى أبا األشعريني جعل
وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  چ: تعاىل وقال (،منك وأنا مين أنت) :لعلي

ڎ    ڎ       ڈ   ڈ    ژ  ژ   ڑ  ڑ   چ: تعاىل وقال ،(1)چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ :تعاىل وقال ،(2)چک  ک  گ  گک  ک  

 غشنا منو ،منا فليس السالح علينا محل من) ×: وقال ،(3)چٹ  ڤ
 يكون الكبائر هذه من السليم أن يقتضي وهذا ذلك، وحنو ،(4)(منا فليس

 كان إذا هذا، من هذا: فيقال الواحد النوع يف تستعمل العبارة وهذه منا،
 × - النيب من فهو اإلميان الكاملني املؤمنني نم كان من فكل نوعه، من

 وكقوله  ،(5)(منك وأنا مين أنت): محزة بنت قصة يف × وقوله ،منه والنيب
 خمتصا ليس هذا أن ومعلوم ،(6)(وموالنا أخونا أنت) :حارثة ابن لزيد
ں  چ: تعاىل لقوله الكالم هذا عليه يطلق مواليه من كان من كل بل ،بزيد

 :لعلي قوله فكذلك ،(7)چڻ  ۀ  ۀ ں  ڻ  ڻ  ڻ  

                                                 

 .75األنفال:  (1)
 .14املمتحنة:  (2)
 .56التوبة:  (3)
 ×.( يف اإلميان، باب قول النيب 101) :رقمأخرجه  (4)
 مل أقف على خترجيه. (5)
 ،باب كيف يكتب: هذا ما صاحل عليه فالن بن فالن ،البخاري: كتاب الصلحأخرجه  (6)

 .(2552) :رقم
 .5األحزاب:  (7)
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 للنيب موافقًا كان من بل خصائصه، من ذلك وليس(، منك وأنا مين أنت)
 .(1) (منه والنيب × النيب من كان اإلميان كمال يف ×

وإني أنبه على أمر مهم ال بد وأن يفهمه الرافضة وهو أن نقاشنا يف 
أو أننا ال  ،أننا ال حنبه االستدالل بهذه األدلة على والية علي ال يفهم منها

وندين اهلل  ،بل حنن حنبه وندين اهلل تعاىل بهذا احلب ،ال ،نعرتف بواليته
وندين اهلل تعاىل  ،تعاىل باالعرتاف له باملناقب الثابتة له يف السنة الصحيحة

بل حنن أوىل بعلي من الرافضة امللعونة اليت جعلته ربا  ،مبواالته ونصرته
وإمنا النقاش يف االستدالل بهذه األحاديث  ،اهلل تعاىل وإهلا يعبد من دون

هذا هو  ؟ه أحق من أبي بكر باخلالفة أو الهل هي تدل على أن :إمنا هو يف
وأنا أعلم أننا مهما استفرغنا وسعنا يف تفهيمهم فإنهم لن  ،حدود النقاش

 واهلل ،وال حياة هلم ،وال زكاء هلم ،ألنهم قوم بهت ال عقول هلم ،يفهموا
 .املوفق

قدمه يف إمارة اجليش الذي بعثه إىل خيرب  ×أومل يثبت أن النيب  :فإن قلت
 ؟(2)(وحيبه اهلل ورسوله ،ألعطني الراية غدا رجال حيب اهلل ورسوله) :وقال

ولكن التأمري يف  ،وهذا من مجلة مناقبه رضي اهلل تعاىل عنه ،نعم :فنقول
 ،بل أمر مجال من أصحابه ،اجليوش ليس من خصائصه رضي اهلل تعاىل عنه

وأما حمبة اهلل  ،وغريهم ،وأسامة ،وخالد بن الوليد ،فقد أمر أبا عبيدة
ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ: بل قال تعاىل ،ورسوله فليست من خصائصه كذلك

                                                 

 .(13/1233) البن تيمية: فضل أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه (1)
 تقدم خترجيه. (2)
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 :يف كل ركعة ،(2)چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ :وقال ملن يقرأ، (1)چہ    ہ
اها أدخلك إن حبك إي) :وقال يف حقه (فأخربوه أن اهلل تعاىل حيبه)

واألحاديث يف هذا املعنى كثرية ثابتة لغري علي رضي اهلل تعاىل  ،(3)(اجلنة
بل لو كان الرافضة أهل  ،×واحلديث ال تعلق له باإلمامة بعد موته  ،عنه

حق وحمبة للحق لتبني هلم أن النصوص الواردة يف إمامة أبي بكر أدل على 
يزعمون أنها من وضع أهل و ،ولكنهم ينكرونها ،املطلوب من هذه األدلة
واملهم أنه ال حجة هلم فيما فهموه من األحاديث  ،السنة رمحهم اهلل تعاىل

ويبقى اعتقاد أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل يف ترتيب اخلالفة على ما  ،الواردة
وهو أعلى  ،واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل ،قررته هذه القاعدة

 .وأعلم
 العشرون القاعدة الرابعة و 

 واعتصموا حببل اهلل مجيعا وال تفرقوا()
والقواعد  ،: اعلم وفقك اهلل تعاىل لكل خري أن من األصول املقررةأقول

واألمور اليت كثرت األدلة والتنبيه عليها هي وجوب االتفاق  ،احملررة
، فمن أصول أهل السنة تماع والنهي عن الفرقة واالختالفواالج

، قال اهلل ، والنهي عن الفرقةعاىل الدعوة إىل اجلماعةواجلماعة رمحهم اهلل ت

                                                 

 .45املائدة:  (1)
 .1اإلخالص:  (2)
، (1/155): باب اجلمع بني السورتني يف ركعةالبخاري يف صفة الصالة، أخرجه  (3)
 .( يف ثواب القرآن، باب ما جاء يف سورة اإلخالص2903) :الرتمذي رقمو
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وقال تبارك  ،(1)چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ : تبارك وتعاىل
ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی   چ: وتعاىل

  ۈۇ  ۆ  ۆ  ۈچ : وقال تعاىل ،(2)چجئ          حئ  مئ  ىئ  يئ  یی

   پٻ  ٻ  پ  پ  پچ : وقال تعاىل ،(3)چٴۇ        ۋ  ۋ  ۅ    ۅ 

چ  چ  چ  چ: وقال تبارك وتعاىل ،(4)چڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ڀڀ

ڈ  ڈ  ژ    ڎڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڇچ  ڇ

وهذا األصل العظيم: ) :قال أبو العباس رمحه اهلل تعاىل ،(5)چژ   ڑ
هو من أعظم أصول  ،بل اهلل مجيعًا، وأن ال ُيتفّرقوهو االعتصام حب

ه يف كتابه، ومما عظم ذّمه ملن تركه اإلسالم، ومما عظمت وصية اهلل تعاىل ب
يف مواطن عامة  ×من أهل الكتاب وغريهم، ومما عظمت به وصية النيب 

 .(6) ة(وخاص
، ووجوب اىل األمر بصالة اجلماعة واجلمعةقلت: وتأمل وفقك اهلل تع 

، وكيف أحوال الناس يف مام العام ليجتمع املسلمون عليهنصب اإل
شرع على تقرير هذا األصل  جتد أن كثريا منهاعباداتهم يف الصيام واحلج 

، بل انظر حتى إىل بعض املعامالت الكبري، وهو االجتماع، ونبذ االفرتاق
                                                 

 .103آل عمران:  (1)
 .32-31الروم:  (2)
 .53املؤمنون:  (3)
 .46األنفال:  (4)
 .153األنعام:  (5)
 .(22/359) :جمموع الفتاوى (6)
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، أو يشرتي على شرائه، أو املنهي عنها كنهي املسلم أن يبيع على بيع أخيه
، جتد أن العلة من عامالت، واألمر بكثري من شروط املخيطب على خطبته
، بل انظر إىل نهي باب اخلالف والنزاع بني املسلمنيسهذا هي اطراح أ

وعن اجلمع بني األختني جتد  ،أو خالتها ،الرجل عن نكاح املرأة وعمتها
وانظر إىل  ،األمر ظاهرا يف أن الشريعة سدت كل أبواب النزاع والفرقة

والنهي عن  ،واألمر بكف اللسان عن احملارم ،النهي عن الغيبة والنميمة
، كل ذلك مما يراد من ورائه ، وإيذائه بالقول أو الفعللم وقتالهسباب املس

ونبذ أسباب الفرقة واالختالف،  ،بث روح احملبة واأللفة بني املسلمني
، ذا األصل كثرية جدا ال تكاد حتصرالفروع الفقهية والعقدية اليت حتقق هو

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  چ: ، وقال تعاىلفقط وإمنا ضربت لك أمثلة منها

ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ    ڻں ڱ  ں 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ    ڭے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےھ

وأمر كذلك بالصلح بني ، (1)چۉ  ې   ې  ې  ۉۋ       ۋ  ۅ  ۅ
وأمر بالصدقة  ،(2)چٿ   ٿ  ٹ  ٿٺ  ٿ چ: لزوجني فقالا

أوالده، وأمر  ، وأمر الوالد بالعدل بني، وعن شح النفوسونهى عن البخل
، وبتنفيس الكروب ،الراعي بالعدل بني رعيته، وأمر بوفاء الديون

، وأن ال نبخس ، وبأن نعطي كل ذي حق حقهوبالتعاون على الرب والتقوى
وسد أبواب  ،، كل ذلك من باب حتقيق مبدأ االجتماعالناس أشياءهم

                                                 

 .10-9احلجرات:  (1)
 .128النساء:  (2)
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  ڌ  ڍڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍچ: ، وقال تعاىلاالفرتاق

ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ: وقال تعاىل، (1)چڌ  ڎ  ڎ

قال أبو العباس رمحه اهلل تعاىل يف  ،(2)چۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓے  ے
 الفرقة عن ونهى ،واالئتالف باجلماعة أمرنا تعاىل اهلل إن) :بعض رسائله

 ،واحد وديننا ،واحد وكتابنا ،واحد ورسولنا ،واحد وربنا ،واالختالف
 فيها حيل وال ،خالف فيها اإلسالم وأئمة السلف بني يسل الدين وأصول

 ، وصدق رمحه اهلل تعاىل.(3)االفرتاق(
 ولزوم ×، رسوله سنة باتباع كتابه يف أمر اهلل فإن) :وقال رمحه اهلل تعاىل 

وقد  ،(4)(واالختالف الفرقة عن ونهى ،واالئتالف باجلماعة وأمر ،سبيله
وحتريم  ،وباجلماعة وااللتزام بها ،تماعوردت األدلة من السنة آمرة باالج

عن  -رضي اهلل عنه -عن أبي هريرة ، ف، أو عنها قيد شرباخلروج عليها
: أن تعبدوه وال تشركوا به شيًئا، ثالًثا إن اهلل يرضى لكم) :قال ×النيب 

وأن تعتصموا حببل اهلل مجيًعا وال تفرقوا، وأن ُتناصحوا من واله اهلل 
وأما ) :يف شرح هذا احلديث العظيم -رمحه اهلل -النووي يقول  ،(5) (أمركم

                                                 

 .159األنعام:  (1)
 .105آل عمران:  (2)
 .(3/205) :جمموع الفتاوى (3)
 .(3/368) :جمموع الفتاوى (4)
ومالك يف  (،1715، كتاب احلدود، باب النهي عن كثرة املسائل، رقم: )مسلمأخرجه  (5)
 :ابن حبان(، و8799) :، رقم(14/399) :أمحد(، و2089) :، رقم(2/169) :وطأملا
 (.3388) :، رقم(8/182)
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وحدوده  ،وهو اتباع كتابه العزيز ،االعتصام حببل اهلل فهو التمسك بعهده
وعلى الوصلة  ،وعلى األمان ،واحلبل يطلق على العهد ،والتأدب بأدبه
وأصله من استعمال العرب احلبل يف مثل هذه األمور  ،وعلى السبب

ق فاستعري ويوصلون بها املتفر ،بل عند شدائد أمورهمالستمساكهم باحل
فهو أمر بلزوم مجاعة  (ال تفرقواو) ×:وأما قوله  ،اسم احلبل هلذه األمور

 .(1) (وهذه إحدى قواعد اإلسالم ،وتآلف بعضهم ببعض ،املسلمني
نضر اهلل ) :قال ×أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنه -عن أنس بن مالك و 

فرب حامل الفقه فيه غري فقيه، ورب  ،هذه فحملها عبًدا مسع مقاليت
حامل الفقه إىل من هو أفقه منه، ثالث ال يغل عليهن صدر مسلم، 

ومناصحة أولي األمر، ولزوم مجاعة  -عز وجل -إخالص العمل هلل 
 .(2)(املسلمني فإن دعوتهم حتيط من ورائهم

 ×سول اهلل بالشام فقال : قام فينا ر -رضي اهلل عنه -خطب عمر وقد  
ثم  ،استوصوا بأصحابي خرًيا، ثم الذين يلونهم) :فقال ،مقامي فيكم

ثم يفشوا الكذب حتى يعجل الرجل بالشهادة قبل أن  ،الذين يلونهم
وباليمني قبل أن يسأهلا، فمن أراد حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة فإن  ،يسأهلا

وساءته سيئته  الشيطان مع الواحد ومن االثنني أبعد، فمن سرته حسنته
ففي هذين احلديثني األمر الصريح بلزوم مجاعة املسلمني،  ،(3) (فهو مؤمن

                                                 

 .(12/11) :شرح النووي على مسلم (1)
 تقدم خترجيه. (2)
أمحد يف املسند و( يف الفنت، باب ما جاء يف لزوم اجلماعة، 2166) :رقمرواه الرتمذي  (3)

 .(177)( و114) :رقم
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عن حذيفة و ،ملراد مبعنى لزوم مجاعة املسلمنيواملقصود هنا الكالم على ا
عن  ×كان الناس يسألون رسول اهلل ) :قال -رضي اهلل عنه -بن اليمان 

، فقلت: يا رسول اهلل، إنا كنا اخلري، وكنُت أسأله عن الشر خمافة أن يدركين
فهل بعد هذا اخلري من شر؟ قال:  هلية وشر فجاءنا اهلل بهذا اخلرييف جا

، (وفيه دخن ،نعم)قلت : وهل بعد ذلك الشر من خري؟ قال :  .(نعم)
، قلت: (قوم يهدون غري هديي تعرف منهم وتنكر): قلت : وما دخنه؟ قال

، دعاة على أبواب جهنم من نعم): قال فهل بعد ذلك اخلري من شر؟
هم من )قال: لنا؟ ، قلت: يا رسول اهلل صفهم (أجابهم إليها قذفوه فيها

تلزم ): فما تأمرني إن أدركين ذلك؟ قال: قلت (،جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا
. قلت: فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام؟ قال: (مجاعة املسلمني وإمامهم

تعض بأصل شجرة حتى يدركك املوت فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن )
 :يف شرح هذا احلديث -رمحه اهلل -قال النووي  ،(1)(وأنت على ذلك

قال العلماء :  :(دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها)
هؤالء من كان من األمراء يدعو إىل بدعة أو ضالل آخر كاخلوارج 

ذا لزوم مجاعة املسلمني ويف حديث حذيفة ه ،وأصحاب احملنة ،والقرامطة
ونالحظ أن  .(2)(ووجوب طاعته وإن فسق وعمل املعاصي ،وإمامهم
وجوب مالزمة ) :قد أورد هذا احلديث حتت باب -رمحه اهلل -النووي 

                                                 

ويف (، 7084رقم: )لبخاري يف الفنت، باب كيف األمر إذا مل تكن مجاعة، اأخرجه  (1)
( يف اإلمارة، 1847) :ومسلم رقم(، 3606رقم: )األنبياء، باب عالمات النبوة يف اإلسالم، 

 :باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفنت ويف كل حال، وأبو داود رقم
 الفنت، باب ذكر الفنت ودالئلها. ( يف4247)( و4246( و )4245( و)4244)
 .(12/237) :شرح النووي على مسلم (2)
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مجاعة املسلمني عند ظهور الفنت ويف كل حال وحتريم اخلروج من الطاعة 
  .(ومفارقة اجلماعة
قال ابن بطال: ) :ايا شرحه هلذا احلديثيف ثن -رمحه اهلل -وقال ابن حجر 

وترك اخلروج  ،فيه حجة جلماعة الفقهاء يف وجوب لزوم مجاعة املسلمني
 .(1) (على أئمة اجلور

إن اهلل ال : )×قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنهما -عن ابن عباس و 
 .(2) (جيمع أميت على ضاللة، ويد اهلل مع اجلماعة، ومن شذ شذ يف النار

ال ): ×قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنهما -عن عبد اهلل بن عمر و
: يد اهلل على اجلماعة فاتبعوا  هذه األمة على ضاللة أبًدا قالجيمع اهلل

 .(3) (السواد األعظم فإنه من شذ شذ يف النار
 ×: مسعت رسول اهلل قال -رضي اهلل عنه -عن أسامة بن شريك و 

ة فإذا شذ الشاذ منهم اختطفته الشياطني كما يد اهلل على اجلماع) :قال
 .(4) (خيتطف الشاَة ذئُب الغنم

إن ) ×:: قال رسول اهلل قال -رضي اهلل عنه -عن أنس بن مالك و  
 .(1) (أميت ال جتتمع على ضاللة فإذا رأيتم اختالًفا فعليكم بالسواد األعظم

                                                 

 .(13/37) :فتح الباري البن حجر (1)
حلية (، وأبو نعيم يف 2167رواه الرتمذي، باب ما جاء يف لزوم اجلماعة، رقم: ) (2)

 .(3/37) :األولياء وطبقات األصفياء
 قال الرتمذي: )حديث غريب من هذا الوجه(.

شرح أصول اعتقاد أهل الاللكائي يف ، و(1/199) :ملستدرك على الصحيحني للحاكما (3)
 (.154) :، رقم(1/118) :السنة واجلماعة

 (.144) :، رقم(1/110) لاللكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة (4)
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ن خري من اثنا) أنه قال: ×عن النيب  -رضي اهلل عنه -عن أبي ذر و
واحد، وثالث خري من اثنني، وأربعة خري من ثالثة، فعليكم باجلماعة فإن 

 (2) (لن جيمع أميت إال على هدى -عز وجل -اهلل 

× قال: مسعت رسول اهلل  -رضي اهلل عنه -عن كعب بن عاصم و 
إن اهلل تعاىل قد أجار لي على أميت من ثالث: ال جيوعوا، وال )يقول: 

  .(3) (لة، وال يستباح بيضة املسلمنيجيتمعوا على ضال
ملراد هنا أن أمة اإلسالم ال جتتمع على ضاللة، واواعلم رمحك اهلل تعاىل 
عند شرحه  -رمحه اهلل -املباركفوري اإلمام يقول  ،هو إمجاع العلماء خاصة

احلديث يدل على أن )السابق:  -رضي اهلل عنهما -حلديث ابن عمر 
ألنه ال  ،وال عربة بإمجاع العوام ،راد إمجاع العلماءاجتماع املسلمني حق وامل

 النيبوقال ، (5) (ومن شذ شذ إىل النار) :×النيب وقال  .(4) (يكون عن علم
يد اهلل ): ×قال و ،(6) (فإذا رأيتم اختالًفا فعليكم بالسواد األعظم) :×

                                                                                                                        

 اإلبانة الكربى(، و3950، كتاب الفنت، باب السواد األعظم، رقم: )سنن ابن ماجه (1)
 (.118) :، رقم(1/288) :البن بطة

 (.ضعيف جدا دون اجلملة األوىلقال األلباني: )
 (.21293) :، رقم(35/219) :مسند أمحد (2)

إسناده ضعيف جدا، البخرتي بن قال شعيب األرنؤوط يف تعليقه على مسند اإلمام أمحد: )
 .(ابن سلمان الطاخبي: جمهول عبيد مرتوك احلديث، وأبوه: عبيد

(، قال: 92) :، رقم(1/44) :السنة البن أبي عاصم ومعها ظالل اجلنة لأللباني (3)
 (.حديث حسن رجاله ثقات غري ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَماِعيَل ْبِن َعيَّاٍش فضعيف)
 .(1/279) للمباركفوري: مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح (4)
 تقدم خترجيه. (5)
 تقدم خترجيه. (6)
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اء وقد ج ،فدل هذا على أن من لزم اجلماعة فهو يف اجلنة .(1) (مع اجلماعة
 حيث جاء فيه: -رضي اهلل عنه-التصريح بهذه البشرى يف حديث عمر 

 .(2) (من أراد حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة)
: ×قال رسول اهلل ): قال -رضي اهلل عنه -عن النعمان بن بشري و 
وهذا األمر العظيم الذي قرره الرسول  ،(3) (والفرقة عذاب ،اجلماعة رمحة)

األصول االعتقادية ألهل  هو من ،ث الشريفيف هذا احلدي ×الكريم 
ضمن بيان  -رمحه اهلل-حيث أدرجه اإلمام الطحاوي  ،اجلماعةالسنة و

ونرى اجلماعة حقًّا وصواًبا، والفرقة )عقيدة أهل السنة واجلماعة بقوله: 
 .(4) (زيًغا وعذاًبا

: )إن ×قال : قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنه -احلارث األشعري  وعن 
فذكر احلديث بطوله، قال   (،.. أمر حييي بن زكريا خبمس كلماتاهلل

وأنا آمركم خبمس كلمات أمرني اهلل بهن: اجلماعة، ) ×:رسول اهلل 
فمن خرج من اجلماعة  ،واجلهاد يف سبيل اهلل ،واهلجرة ،والطاعة ،والسمع

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
 :أمحد يف املسندو( يف الفنت، باب ما جاء يف لزوم اجلماعة، 2166) :رقمرواه الرتمذي،  (2)

 .(177)و ،(114) :رقم
 .(فاحلديث صحيحقال عبد القادر األرنؤوط يف تعليقه على جامع األصول: ) 
 :، رقم(1/44) :السنة البن أبي عاصم(، و18449، رقم: )(30/390) :مسند أمحد (3)
 :مسند الشهاب القضاعي(، و84) :، رقم(21/85) :ملعجم الكبري للطربانيا(، و93)
 .(9119) :لبيهقيل وشعب اإلميان(، 14) :، رقم(1/43)

ومن مل يشكر الناس مل ) :ضعيف دون قولهقال شعيب األرنؤوط يف تعليقه على املسند: )
 (.فهو صحيح لغريه (،يشكر اهلل

 .85: ـمنت الطحاوية بتعليق األلباني ص (4)
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 فاألمر باجلماعة ،(1)(قيد شرب فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه إال أن يرجع
 ×واالئتالف هو أمر من اهلل تعاىل لعباده املؤمنني، وأمر من رسول اهلل 

ألمته، واألمر للوجوب كما هو معلوم ومقرر يف علم األصول، وعلى قدر 
امتثال املؤمنني هلذا األمر تكون سعادتهم يف الدنيا، وحسن العاقبة يف 

 اآلخرة.
: قال رسول اهلل قال -رضي اهلل عنه -منها حديث أبي موسى األشعري و 

 .(2) (إن املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعًضا) :×
قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنه -ومنها حديث النعمان بن بشري  

مثل اجلسد إذا  ،وتعاطفهم ،وترامحهم ،مثل املؤمنني يف توادهم): ×
 .(3)(اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى

يث اليت رويت مرفوعة بسند ضعيف وصحت موقوفة على ومن األحاد 
لكائي بسنده عن ثابت بن قطبة ما رواه الال -رضي اهلل عنه -ابن مسعود 

يا أيها الناس عليكم ): مسعت ابن مسعود وهو خيطب، وهو يقول: قال
فإنهما السبيل يف األصل إىل حبل اهلل الذي أمر به، وإن  ،بالطاعة واجلماعة

                                                 

( يف األمثال، باب ما جاء يف مثل الصالة والصيام 2867) :رقمرواه الرتمذي،  (1)
 :، رقم(29/335) :أمحد(، و20709) :، رقم(11/339) :معمر بن راشدووالصدقة، 

(17800.) 
 (.هذا حديث حسن صحيح غريب)وقال الرتمذي: 

(، 481سجد وغريه، رقم: )، كتاب الصالة، باب تشبيك األصابع يف املالبخاريأخرجه  (2)
 :رقم ،باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم ،مسلم يف الرب والصلة واآلدابو
(2585.) 
 تقدم خترجيه. (3)
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، وهاهنا تنبيهات (1)(اجلماعة خري مما حتبون يف الفرقة ما تكرهون يف
 وفوائد:

فإمنا نعين بها مجاعة أهل السنة  ،األول: حيث ورد األمر بلزوم اجلماعة
 .عات أهل البدع واملخالفة والفرقةاملعتصمني بالكتاب والسنة، ال نعين مجا

اخلرب بلزوم والصواب أّن املراد من ) :قال اإلمام الطربي رمحه اهلل تعاىل
بيعته اجلماعة، الذين يف طاعة من اجتمعوا على تأمريه، فمن نكث عن 

فهذا التفسري من هذا اإلمام اجلهبذ يدّل على أّن  .(2)(خرج عن اجلماعة
االجتماع واالئتالف، ومحايَة بيضة الدين، وصوَن أعراض املسلمني إّنما 

رف به إاّل اإلسالم تع يكون حتت لواء اجلماعة األّم اليت ليس هلا اسم
 .واملسلمني

يف مسمى اجلماعة املأمور : اختلف أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل الثاني
، أو بلزومها، فقال بعضهم هم الصحابة، وقال بعضهم هم أهل احلديث

، وقال بعضهم هم ، وقال بعضهم هم السواد األعظمأهل العلم اجملتهدون
، وقال بعضهم ر من أمور الدينا اجتمعوا على أممجاعة أهل اإلسالم إذ

 يف األقوال أهم هذه، أو حاكمهم مجاعة املسلمني إذا اجتمعوا على أمري 
  :أمرين إىل ترجع اجلماعة أن وحاصلها ،اجلماعة
 الشرع، مقتضى على أمري على اجتمعوا الذين هم اجلماعة أن: أحدهما
  .أمريها وعلى عليها جاخلرو وحيرم اجلماعة، هذه لزوم فيجب

                                                 

 (.159، رقم: )(1/121) :شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة (1)
 مل أقف عليه. (2)
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 وهو االبتداع، وترك االتباع من السنة أهل عليه ما اجلماعة أن: الثاني
 تفسري معنى وهذا منهاجه، على والسري ،اتباعه الواجب احلق املذهب
 السواد أو االمجاع، أو واحلديث، العلم أهل أو بالصحابة، اجلماعة
 × اهلل رسول عليه كان ما: هو واحد معنى إىل ترجع كلها فهي األعظم،

 قال وهلذا قليال، بهذا املتمسك كان ولو حينئذ االتباع فيجب وأصحابه،
 وإن اهلل طاعة وافق ما اجلماعة إمنا) -عنه اهلل رضي - مسعود ابن اهلل عبد

 كنت وإن احلق وافق ما اجلماعة إمنا) :قال أنه عنه وروى ،(1)(وحدك كنت
 به فاملراد اعةاجلم بلزوم األمر جاء حيث) :شامة أبو يقول ،(2) (وحدك

 ألن كثريا، واملخالف قليال باحلق املتمسك كان وإن تباعه،او احلق لزوم
 اهلل رضي -وأصحابه × النيب من األوىل اجلماعة عليه كانت الذي احلق
 .(3) (بعدهم الباطل أهل كثرة إىل تنظر وال -عنهم

 تباعا واجلماعة السنة أهل طريقة من ثم): تيمية ابن اإلسالم شيخ ويقول 
 املهاجرين من األولني السابقني واتباع وظاهرا، باطنا × اهلل رسول آثار

 وسنة بسنيت عليكم): قال حيث × اهلل رسول وصية واتباع واألنصار،
 بالنواجذ، عليها وعضوا بها، متسكوا بعدي، من املهديني الراشدين اخللفاء
 ،(4)(لةضال بدعة وكل بدعة، حمدثة كل فإن األمور، وحمدثات وإياكم

 ×، حممد يهد ياهلد وخري اهلل، كالم الكالم أصدق أن ويعلمون

                                                 

 (.160) :، رقم(1/121) :شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعةرواه الاللكائي يف  (1)
 .بهذا اللفظ مل أقف عليه (2)
 .22: ـالباعث على إنكار البدع واحلوادث ص (3)
 تقدم خترجيه. (4)
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 ويقدمون الناس، أصناف كالم من غريه كالم على اهلل كالم ويوثرون
 والسنة، الكتاب أهل مسوا وبهذا أحد، كل يهد على × حممد هدي

 كان نإو الفرقة، وضدها االجتماع هي اجلماعة ألن ،اجلماعة أهل ومسوا
 األصل هو واإلمجاع اجملتمعني، القوم لنفس امسا صار قد ماعةاجل لفظ

 األصول بهذه يزنون وهم والدين، العلم يف عليه يعتمد الذي الثالث
 تعلق له مما وظاهرة باطنة وأعمال أقوال من الناس عليه ما مجيع الثالثة
 . (1)(بالدين
 املنهج فيهم متثل بأشخاص اجلماعة يفسرون العلماء بعض أحيانا جند وهلذا
 بكر أبو): قال اجلماعة عن سئل ملا املبارك ابن اهلل فعبد واالتباع، احلق

 قد: له قيل وفالن، ففالن: قال وعمر، بكر أبو مات قد: له فقيل وعمر،
 ابن فأراد. (2) (مجاعة السكري محزة أبو): املبارك ابن قال وفالن، فالن مات

 للكتاب الكامل االتباع صفات هفي اجتمعت مبن اجلماعة يفسر أن املبارك
 .والسنة

الثالث: ال يدخل أهل البدع يف مسمى اجلماعة املأمور بالتمسك بها، وإمنا 
، وهم يف العقيدة والعمل× ال يدخل فيها إال من كان على ما عليه النيب 

 ،واألشاعرة ،واخلوارج ،واملعتزلة ،أهل السنة واجلماعة، فالرافضة
والصوفية على خمتلف طرقها  ،واعها وأصنافهاواجلهمية على خمتلف أن

ومجيع أهل البدع ال يدخلون يف  ،والزيدية ،واجلربية ،والقدرية ،وأشكاهلا
، فكل أهل ، واالنطواء حتت شعارهامسمى اجلماعة املأمور بالتمسك بها

                                                 

 .127: ـص العقيدة الواسطية: (1)
 (.2167أبواب الفنت، باب ما جاء يف لزوم اجلماعة، رقم: ) ،الرتمذيرواه  (2)
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، بل حنن مأمورون مبنابذتهم ومعاداتهم البدع ال يدخلون يف هذه األحاديث
 .، فانتبه هلذاهم من املخالفة والبدعةعلى حسب ما عند

واالنطواء حتتها هي  ،فاجلماعة اليت حنن مأمورون بالتزامها والتمسك بها 
، ومل يغريوا ومل يبدلوا ،مجاعة أهل احلق الذين ساروا على الدليل ومل حيدثوا

، ، واهلل أعلمتقادياوال اع ،وال فعليا ،، ال حدثا قوليايف دين اهلل تعاىل
 هلل على نبينا حممد.وصلى ا

 القاعدة اخلامسة والعشرون:

 (بإمامة وال إمامة إال بسمع وطاعة)ال مجاعة إال 

فيد إن مل يكن مثة ، واإلمامة ال تنعم، فإن اجلماعة ال تقوم إال بإمام أقول:
، ولذلك فقد اتفق أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل على وجوب مسع وطاعة هلا

، وهو رجع يف األمور التنظيمية للجماعةو املوفرضية تنصيب إمام يكون ه
أو رئيس البلد، فسمه ما  ،، أو السلطان األكربأو حلكام ،أو األمري ،امللك
وال  ،، وإمنا املهم أنه ال بد من تنصيبه، ألن اجلماعة ال تنتظم أمورهاشئت

ادر الصحابة رضوان اهلل تعاىل ، ولذلك بستقيم أحواهلا إال بتنصيب اإلمامت
، وبادر أبو بكر بتنصيب عمر ×هم بتنصيب أبي بكر بعد وفاة النيب علي

، فإنه ، وهكذا ال يزال أمر املسلمني خالفا عن سالفعهد له بذلكو ،بعده
إال وتبادر األمة مباشرة بتنصيب حاكم هلا  ما إن ميوت احلكام األعظم

 بعده، وقد قرر أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل أن التنصيب إما أن يكون
بالعهد كما عهد أبو بكر لعمر باخلالفة له من بعده، وإما أن يكون 

وكما اختاروا عثمان  ،باالختيار كما اختار املسلمون أبا بكر خليفة هلم
وعليا وغريهم من اخللفاء، وإما أن يغلب أحد بسيفه على غريه ويستتب له 
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، والعقد، ويبايعه أهل احلل األمر ويعلو شأنه بالقوة والغلبة على غريه
ومن ولي )، ختياروإما باال ،وإما بالعهد ،فطرق التنصيب إما بالغلبة والقهر

اخلالفة واجتمع عليه الناس ورضوا به، أو غلبهم بسيفه حتى صار اخلليفة، 
ومسي أمري املؤمنني، وجبت طاعته، وحرمت خمالفته، واخلروج عليه، 

  .(1) وشق عصا املسلمني(
 :بن عثيمني رمحه اهلل يف شرحه على اللمعةوقال الشيخ حممد بن صاحل 

أمور املسلمني اخلالفة منصب كبري ومسئولية عظيمة، وهي تولي تدبري )
ألن أمور  ول األول يف ذلك، وهي فرض كفاية،ؤحبيث يكون هو املس
  وحتصل اخلالفة بواحد من أمور ثالثة: ،الناس ال تقوم إال بها

، كما يف خالفة عمر بن اخلطاب األول: النص عليه من اخلليفة السابق
 رضي اهلل عنه، فإنها بنص من أبي بكر رضي اهلل عنه. 

الثاني: اجتماع أهل احلل والعقد عليه، سواء كانوا معينني من اخلليفة 
السابق، كما يف خالفة عثمان رضي اهلل عنه، فإنها باجتماع من أهل احلل 

 عنه، أم غري معينني، والعقد املعينني من قبل عمر بن اخلطاب رضي اهلل
وكما يف  ،-على أحد األقوال  -كما يف خالفة أبي بكر رضي اهلل عنه 

 خالفة علي رضي اهلل عنه. 
الثالث: القهر والغلبة، كما يف خالفة عبد امللك بن مروان حني قتل ابن 

. ومنه يعلم أن مستند احلاالت الثالث إمجاع (2)الزبري، ومتت اخلالفة له(
ي اهلل عنهم، وهلذا مل خيتلف أهل العلم يف ذلك، وحكى غري الصحابة رض

                                                 

 .40: ـص البن قدامة ملعة االعتقاد (1)
 .156: ـعليق خمتصر على ملعة االعتقاد للعثيمني صت (2)
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وفيما خيص  ،اخلالفة تثبت بهذه الطرق الثالث واحد إمجاعهم على أن
وقد أمجع جر يف الفتح عن ابن بطال قوله: )الطريق الثالث، نقل ابن ح

الفقهاء على وجوب طاعة السلطان املتغلب واجلهاد معه، وأن طاعته خري 
عليه، ملا يف ذلك من حقن الدماء، وتسكني الدهماء... ومل من اخلروج 

يستثنوا من ذلك إال إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فال جتوز طاعته 
إذا علم هذا فاعلم وفقك اهلل  .(1)يف ذلك، بل جتب خمالفته ملن قدر عليها(

تعاىل أن األدلة دلت على وجوب السمع والطاعة هلذا احلاكم الذي ثبت 
وال جتوز خمالفته وال اخلروج عليه، وال جيوز  حلكم العام على املسلمني،ا

، نزع اليد من طاعته ما مل يأمر مبعصية، فإن أمر مبعصية فال مسع وال طاعة
: فطاعة احلاكم فرض ال زم على اجلماعة املسلمة وأهل البلد، قال تعاىل

أخرج البخاري و ،(2)چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یچ
َقاَل َرُسوُل اللَِّه ) ل:قا -رضي اهلل عنه -عن ابن مسعود  واللفظ لهسلم وم
: َيا َرُسوَل اهلل، ، َقاُلوا(َوُأُموٌر ُتـْنــِكُروَنَها ِإنََّها َسَتُكوُن َبـْعِدي َأَثَرٌة): ×

َتْسَأُلوَن َو ُكْمِذي َعَلْيَحقَّ الَُّتَؤدُّوَن اْل)َأْدَرَك ِمنَّا َذِلَك؟ َقاَل:  َكْيَف َتْأُمُر َمْن
 .(3) (ُكْماهلل الَِّذي َل

                                                 

 .(13/7) :فتح الباري البن حجر (1)
 .59النساء:  (2)
 ،(ستكون بعدي أمور تنكرونها)البخاري يف الفنت، باب قوله عليه السالم: أخرجه  (3)

 :ومسلم رقم(، 3603رقم: )ويف األنبياء، باب عالمات النبوة يف اإلسالم،  (،7052رقم: )
( يف الفنت، 2191) :( يف اإلمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة اخللفاء، والرتمذي رقم1843)

 باب ما جاء يف األثرة.
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 ×َعْن النَِّبيِّ  -رضي اهلل عنهما -ابن عمر  أخرج البخاري ومسلم عنو
ِإالَّ َأْن  َعَلى اْلـَمْرِء اْلـُمْسِلِم الـسَّْمُع َوالطَّاَعُة ِفيَمـا َأَحبَّ َوَكِرَه،: )َأنَُّه َقاَل

 .(1) (َطاَعة ِبَمْعِصَيٍة َفال َسْمَع َوال ُيْؤَمَر ِبـَمْعِصَيٍة، َفِإْن ُأِمَر
، ×َدَعاَنا النَِّبيُّ )َقاَل:  أخرج البخاري ومسلم َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِتو

 َأَخَذ َعَلْيَنا: َأْن َباَيَعَنا َعَلى السَّْمِع َوالطَّاَعِة ِفي َمْنَشِطَنا َفَباَيْعَناُه، َفَقاَل ِفيَما
ُنَناِزَع األْمَر َأْهَلُه ِإال َأْن  ْسِرَنا َوُيْسِرَنا، َوَأَثَرًة َعَلْيَنا، َوَأْن الَوَمْكَرِهَنا، َوُع

 .(2) (اهلل ِفيِه ُبْرَهاٌن َتَرْوا ُكْفًرا َبَواًحا ِعْنَدُكْم ِمَن
َعَلْيَك السَّْمَع ): ×َرُسوُل اهلل  َقاَل)أخرج مسلم َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: و

 .(3) (َوُيْسِرَك، َوَمْنَشِطَك َوَمْكَرِهَك َوَأَثَرٍة َعَلْيك ي ُعْسرَكَوالطَّاَعَة ِف
َسَأَل َسَلَمُة ْبُن )َقاَل:  -رضي اهلل عنه  -أخرج مسلم َعْن وائل بن حجر و

َأَرَأْيَت ِإْن َقاَمْت َعَلْيَنا  ، َفَقاَل: َيا َنِبيَّ اهلل،×اْلُجْعِفيُّ َرُسوَل اللَِّه  َيِزيَد
 َوَيْمَنُعوَنا َحقََّنا َفَما َتْأُمُرَنا، َفَأْعَرَض َعْنُه؟ ُثمَّ َسَأَلُه، َيْسَأُلوَنا َحقَُّهْم ُأَمَراُء

َفَجَذَبُه األْشَعُث ْبُن َقْيٍس،  َفَأْعَرَض َعْنُه؟ ُثمَّ َسَأَلُه ِفي الثَّاِنَيِة َأْو ِفي الثَّاِلَثِة،
 .(4) (ْلـُتْمَلْيِهْم َما ُحمُِّلوا َوَعَلْيُكْم َما ُحمَِّع ااْسَمُعوا َوَأِطيُعوا َفِإنََّم)َوَقاَل: 

                                                 

رقم: البخاري يف األحكام، باب السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية، صحيح  (1)
( 1839) :ومسلم رقم(، 2955رقم: )ويف اجلهاد، باب السمع والطاعة لإلمام، (، 7144)

  اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية.يف
 ،(ستكون بعدي أمور تنكرونها)البخاري يف الفنت، باب قوله عليه السالم: صحيح  (2)

 :رقم ...باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية ،مسلم يف اإلمارة(، و7055رقم: )
(1709.) 
 .ة األمراء يف غري معصية( يف اإلمارة، باب وجوب طاع1836) :مسلم رقمصحيح  (3)
 .( يف اإلمارة، باب يف طاعة األمراء وإن منعوا احلقوق1846) :رقمصحيح مسلم  (4)
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: ×َرُسوُل اهلل )قال  :َقاَل -رضي اهلل عنه  -عن حذيفة  أخرج مسلمو
َوَسَيُقوُم ِفيِهْم  َبْعِدي َأِئمٌَّة ال َيـْهَتُدوَن ِبـُهَداَي، َوال َيْسَتنُّوَن ِبُسنَِّتي، ُنَيُكو)

، َقاَل: ُقْلُت: َكْيَف َأْصَنُع (ِإْنٍس اِنالشََّياِطنِي ِفي ُجـْثَم وُبِرَجاٌل ُقُلوُبُهْم ُقُل
َتْسَمُع َوُتِطيُع ِلألِمرِي، َوِإْن ُضِرَب )َقاَل:  َيا َرُسوَل اهلل ِإْن َأْدَرْكُت َذِلَك؟،

 .(1)(َفاْسَمْع َوَأِطْع، ُأِخَذ َماُلَكَظْهُرَك، َو
َسِمْعُت َرُسوَل اهلل )َيُقوُل:  ِعيَّأخرج مسلم عن َعْوف ْبَن َماِلٍك األْشَجو

َعَلْيِهْم  َأِئمَِّتُكُم الَِّذيَن ُتـِحبُّوَنُهْم َوُيــِحبُّوَنُكْم، َوُتَصلُّوَن ِخَياُر)، َيُقوُل: ×
ُتْبِغُضوَنُهْم َوُيْبِغُضوَنُكْم، َوَتْلَعُنوَنُهْم  ، َوِشَراُر َأِئمَِّتُكُم الَِّذيَنْمَوُيَصلُّوَن َعَلْيُك

ال، )َقاَل:  ال ُنَناِبُذُهْم ِعْنَد َذِلَك؟ُقْلَنا َيا َرُسوَل اهلل، َأَف :، َقاُلوا(َيْلَعُنوَنُكْمَو
َعَلْيِه َواٍل  َأال َمْن َوِلَي ،َأَقاُموا ِفيُكُم الصَّالَة، ال َما َأَقاُموا ِفيُكُم الصَّالَة َما

َيْأِتي ِمْن َمْعِصَيِة اهلل، َوال َيْنِزَعنَّ  َرْه َماَفَرآُه َيْأِتي َشْيًئا ِمْن َمْعِصَيِة اهلل، َفْلَيْك
 .(2)(َيًدا ِمْن َطاَعٍة

َمْن َكِرَه ِمْن )اَل: َق ×اري ومسلم َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِّ البخ أخرجو 
 .(3)(ـًةَجاِهِليَّ ًةَمْن َخَرَج ِمَن السُّْلَطاِن ِشْبًرا َماَت ِميَت َأِمرِيِه َشْيًئا َفْلَيْصِبر، َفِإنَُّه

 ِنَُّه ُيْسَتْعَمُل َعَلْيُكْمإ)َأنَُّه َقاَل:  ×النَِّبيِّ  رج مسلم َعْن ُأمِّ َسَلَمَة َعِنأخـو
َأْنَكَر َفَقْد َسِلَم، َوَلِكْن  ُأَمَراُء َفَتْعِرُفوَن َوُتْنِكُروَن، َفَمْن َكِرَه َفَقْد َبِرَئ، َوَمْن

                                                 

 .(1847، كتاب اإلمارة، باب  يف طاعة األمراء، رقم: )صحيح مسلم (1)
 .(1855، رقم: )خيار األئمة وشرارهم، كتاب اإلمارة، باب صحيح مسلم (2)
رقم:  (،سرتون بعدي أمورا تنكرونها): ×، باب قول النيب البخاري يف الفنتصحيح  (3)
( يف اإلمارة، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند 1849) :ومسلم رقم(، 7053)

 .ومفارقة اجلماعة ،روج على الطاعةوحتريم اخل ،ظهور الفنت ويف كل حال



 

 443 

، (1)(ال َما َصلَّْوا)َأال ُنَقاِتُلُهْم؟، َقاَل:  اهلل وا: َيا َرُسوَل، َقاُل(َمْن َرِضَي َوَتاَبَع
 .ِبَقْلِبِه َأْي َمْن َكِرَه

ُقْلَنا: َيا َرُسوَل )َقاَل:  أخرج ابن أبي عاصم يف السنة َعْن َعِديِّ ْبِن َحاِتٍمو 
َعَل، َفَذَكَر الشَّرَّ، َوَلِكْن َمْن َفَعَل َوَف اهلل، ال َنْسَأُلَك َعْن َطاَعِة َمِن اتََّقى،

 .(2) وصّححه العالمة األلباني(، َواْسَمُعوا َوَأِطيُعوا اتَُّقوا اهلل،) َفَقاَل:
أرأيت إن قامت علينا   نيب اهلل يا :فقال ملا سأله رجل ×وقال الرسول 

ثم سأله  ،ومينعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه أمراء يسألوننا حقهم
 ×:فجذبه األشعث بن قيس فقال ، يف الثالثة ثم سأله ،فأعرض عنه

 .(3) (مامحلوا وعليكم مامحلتم فإمنا عليهم امسعوا وأطيعوا)
فإنه ليس من أحد  فليصرب عليه،  من كره من أمريه شيئًا×: )قال النيب و

(، ، إال مات ميتة جاهليةشربًا فمات عليه من الناس خيرج من السلطان
 .(4) اهلل عنه رضي- مسلم من حديث ابن عباس أخرجه

ىل عبد اهلل بن مطيع إ عن نافع قال: جاء عبد اهلل بن عمر البخاري ىورو 
اطرحوا ألبي : )من يزيد بن معاوية فقال كان حني كان من أمر احلرة ما
 ، أتيتك ألحدثك حديثًا: إني مل آتك ألجلسعبد الرمحن وسادة. فقال

طاعة، لقي  لع يدًا منمن خ) :ليقوله، مسعته يقو ×مسعت رسول اهلل 
                                                 

اء فيما خيالف ار على األمر( يف اإلمارة، باب وجوب اإلنك1854) :مسلم رقمصحيح  (1)
 .الشرع

 (.1069) :، رقم(2/508) :ومعها ظالل اجلنة لأللباني ،السنة البن أبي عاصم (2)
 مكرر تقدم قريبا. (3)
 :رقم ..باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفنت ،مسلم يف اإلمارةصحيح  (4)
(1849.) 
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 ، ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتةله اهلل يوم القيامة الحجة
 .(1) (جاهلية

 َمْن َخَرَج ِمَن الطَّاَعِة َوَفاَرَق) :َأنَُّه َقاَل ×ِبى ُهَرْيَرَة َعِن النَِّبىِّ َعْن َأو
ُعمِّيٍَّة َيْغَضُب  ْحَت َراَيٍةَوَمْن َقاَتَل َت ،اْلَجَماَعَة َفَماَت َماَت ِميَتًة َجاِهِليًَّة

َوَمْن  ،َعَصَبًة َفُقِتَل َفِقْتَلٌة َجاِهِليٌَّة َأْو َيْنُصُر ،َأْو َيْدُعو ِإَلى َعَصَبٍة ،ِلَعَصَبٍة
 يَواَل َيِف ،ِمْن ُمْؤِمِنَها ىَبرََّها َوَفاِجَرَها َواَل َيَتَحاَش َخَرَج َعَلى ُأمَِّتى َيْضِرُب

 . (2)(َفَلْيَس ِمنِّى َوَلْسُت ِمْنُه ،َدُهَعْه َعْهٍد يِلِذ
 ،قلنا يا رسول اهلل ال نسألك عن طاعة من اتقى: )عن عدي بن حامت قالو

 (،اتقوا اهلل وامسعوا وأطيعوا: )ولكن من فعل وفعل فذكر الشر فقال
 .(3) السنة البن أبي عاصم وصححه األلباني

أطع يف عسرك امسع و) :قال ×الصامت عن النيب  عن عبادة بنو
وضربوا  ،وإن أكلوا مالك ،عليك ةوأثر ،ومكرهك ومنشطك ،ويسرك
 . (4) (ظهرك

 ،اْسَمُعوا َوَأِطيُعوا َوِإِن اْسُتْعِمَل َعَلْيُكْم َعْبٌد َحَبِشيٌّ) :×َقاَل َرُسوُل اهلِل و
 .(1) (َوِإِن اْسَتْعَمَل َعَلْيُكْم َعْبًدا َحَبِشيًّا َكَأنَّ َرْأَسُه َزِبيَبٌة

                                                 

و، وهي موجودة يف صحيح مل أقف على هذه الرواية يف صحيح البخاري كما هو معز (1)
( يف اإلمارة، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند 1851) :رقمصحيح مسلم   ..مسلم.

 ظهور الفنت.
( يف اإلمارة، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند 1848) :مسلم رقمأخرجه  (2)

 .ظهور الفنت
 مكرر، تقدم يف الصفحة السابقة. (3)
 (.1026) :، رقم(2/492) :ومعها ظالل اجلنة لأللباني ،السنة البن أبي عاصم (4)
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 ال)قال لي عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه: )عن سويد بن غفلة قال: و
، وإن أمر عليك عبد حبشي ي لعلك أن ختلف بعدي فأطع اإلمامأدر

ينقصك ، وإن دعاك إىل أمر ، وإن حرمك فاصربجمدع، وإن ظلمك فاصرب
واألدلة من السنة وأقوال  ،(2) (ديين ، دمي دونيف دنياك فقل: مسعا وطاعة

بل ال تكاد جتد كتاب عقيدة إال  ،ف الصاحل يف هذه املسألة كثرية جداالسل
 فيه مبحثا وفصال يف هذه املسألة. وجتد

، فإذا اجلماعة ال يقوم إال بتنصيب إمامواخلالصة من هذه القاعدة أن أمر  
فالواجب علينا أهل  ،والسبيل املرعي ،حصل ونصبناه بالطريق الشرعي

، وسيأتي يف القواعد اليت بعدها ر مبعصيةما مل نؤماإلسالم أن نسمع ونطيع 
  .، واهلل املوفق واهلاديما يكمل هذه القاعدة

 :ة والسابعة والعشرون بعد املائةالقاعدة السادس

 إمنا الطاعة يف املعروف( وال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق )

عة والة ة اليت تأمرنا بطااعلم رمحك اهلل تعاىل أن األدلة السابق أقول:
، بل هي مقيدة باألدلة األخرى الدالة على أن أنهم األمور ليست مطلقة

إمنا يطاعون يف غري املعصية، فإن أمروا مبعصية فال مسع وال طاعة، 
: فلم يكرر الفعل ،(3)چی   ی  یچ: وهلذاقال اهلل تبارك وتعاىل

                                                                                                                        

رقم: يف األحكام، باب السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية، أخرجه البخاري  (1)
وباب إمامة املفتون (، 693رقم: )ويف اجلماعة، باب إمامة العبد واملوىل، (، 7142)

 .(696، رقم: )واملبتدع
 :الشريعة(، واآلجري يف 33711) :، رقم(6/544) :فصنيف املابن أبي شيبة رواه  (2)
 (.71) :، رقم(1/380)
 .59النساء:  (3)
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ة له الطاع ×وذلك ألن اهلل تعاىل له الطاعة املطلقة، والنيب ، چىئچ
هلل  طاعون فيما إذا أمروا مبا هو طاعةمر فإمنا ياملطلقة، وأما والة األ

وهنا كالم  ال الطاعة املطلقة، ،، فوالة األمر هلم مطلق الطاعة×ولرسوله 
هو كاخلالصة  اللطيف حفظه اهلل تعاىل مجيل جدا للشيخ عبدالعزيز العبد

من خالل خص ، فقد ذكر حفظه اهلل تعاىل أنه تلملسألة طاعة احلاكم
إىل أن مثة ضوابط ومسائل مهمة ينبغي  استقراء كالم العلماء احملققني

 مراعاتها يف موضوع طاعة األئمة واحلكام، منها:
أن الطاعة ألصحاب الواليات الشرعية، وهذا أمر بدهي دلت عليه  األول:

جئ  حئ     یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یچاآلية الكرمية: 

ىت  يت  جث    متحب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  خت  مئ  ىئ  يئ  جب     

 ،والسالطني ،وأولو األمر: هم األئمة)قال الشوكاني: ، (1)چمث
 .(2) (ال والية طاغوتية ،وكل من كان له والية شرعية ،والقضاة
: يقول القرطيب ،ام إال فيما يعلم أنه سائغ شرعًاال طاعة جلهلة احلكالثاني: 

كونوا آمرين مبا يقتضيه العلم، وكذلك كان أمراء وشرط األمراء أن ي)
، وحينئذ جتب طاعتهم، فلو أمروا مبا ال يقتضيه العلم ×رسول اهلل 

 .(3)(حرمت طاعتهم
ولو أمر اإلمام أو احلاكم ) :ويقول العز بن عبدالسالم يف هذه املسألة 

إىل رأي واملأمور حترميه، فهل له فعله نظرًا  ،إنسانًا مبا يعتقد اآلمر حله
                                                 

 .59النساء:  (1)
 .(1/556) :فتح القدير للشوكاني (2)
 .(5/259) :تفسري القرطيب (3)
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اآلمر، أو ميتنع فعله نظرًا إىل رأي املأمور؟ فيه خالف ـ وهذا خمتص فيما 
ال ينقض حكم اآلمر به، فإن كان مما ينقض حكمه به فال مسع وال طاعة ـ 
وكذلك ال طاعة جلهلة امللوك واألمراء إال فيما يعلم املأمور أنه مأذون يف 

 .(1) (الشرع
أو أمجعوا  ،فيما تنازع فيه علماء املسلمنيواحلاكم ) :ويقول شيخ اإلسالم 

عليه قوله يف ذلك كقول آحاد العلماء إن كان عاملًا، وإن كان مقلدًا كان 
مبنزلة العامة املقلدين، واملنصب والوالية ال جيعل من ليس عاملًا جمتهدًا 

  .(2) (عاملًا
وق ، فليس من خمل-عليهم السالم  -ال طاعة مطلقة إال للرسل الثالث: 

، ومن أمر بطاعة -عليهم السالم  -من أمره حتم بإطالق إال الرسل 
من ) :يقول شيخ اإلسالم يف هذا املقام امللوك واحلكام مطلقًا فهو ضال..

نصب إمامًا فأوجب طاعته مطلقًا اعتقادًا أو حااًل فقد ضل يف ذلك، كأئمة 
ومًا جتب الضالل الرافضة اإلمامية، حيث جعلوا يف كل وقت إمامًا معص

طاعته، فإنه ال معصوم بعد الرسول، وال جتب طاعة أحد بعده يف كل 
  .(3)(شيء

وقد اتفق املسلمون على أنه ليس من املخلوقني من ) :وقال يف السبعينية
ڻ  ڻ  ۀ  چأمره حتم على اإلطالق إال الرسل الذين قال اهلل فيهم: 

                                                 

 .(2/158) :قواعد األحكام يف مصاحل األنام (1)
 .(27/296) :جمموع الفتاوى (2)
 .(19/69) :جمموع الفتاوى (3)
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أمر مبا أمروا  وأما من دونهم فيطاع إذا، (1) چۀ  ہ       ہ  ہ  ہ
 .(2) ..(به، وأما إذا أمر خبالف ذلك مل يطع.

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  چ: -تعاىل  -قال الطييب عند قوله و 

إشارة إىل استقالل  چىئ  ىئچأعاد الفعل يف قوله:  ،(3)چی   ی  ی
الرسول بالطاعة، ومل يعده يف أولي األمر إشارة إىل أنه يوجد فيهم من ال 

 .(4) (جتب طاعته
 -من املسائل املعلومة أنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق الرابع: 

، إمنا الطاعة يف املعروف كما يف الصحيحني عن ابن عمر -سبحانه وتعاىل 
على املرء املسلم السمع والطاعة )قال: × أن النيب  -رضي اهلل عنهما  -

. ويف حديث (5) (فيما أحب وكره، إال أن يؤمر مبعصية، فال مسع وال طاعة
ليس يا ابن أم عبد طاعة ملن عصى )ابن مسعود رضي اهلل عنه مرفوعًا: 

 .(6) (، قاهلا ثالث مراتاهلل

                                                 

 .64النساء:  (1)
 .495: ـبغية املرتاد يف الرد على املتفلسفة والقرامطة والباطنية ص (2)
 .59النساء:  (3)
 .(13/112) :فتح الباري ابن حجرعزاه له يف  (4)
 تقدم خترجيه. (5)
 تقدم خترجيه. (6)
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وكتب عمر الفاروق إىل أهل الكوفة: )من ظلمه أمريه فال أمرة له عليه  
دوني، فكان الرجل يأتي املغرية بن شعبة فيقول: إما أن تنصفين من نفسك 

 .(1) (وإال فال إمرة لك علي
ومن بديع اجلواب قول بعض التابعني لبعض : )قال احلافظ ابن حجر 

ی   چاألمراء من بين أمية ملا قال له: أليس اهلل أمركم أن تطيعونا يف قوله: 

فقال له: أليس قد نزعت عنكم ـ يعين الطاعة ـ إذا خالفتم  چی  ی
يب  جت  حت         جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب         چاحلق بقوله: 

 .(2) چخت
اتفق العلماء أن حكم احلاكم العادل إذا ) :ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .(3)(خالف نصًا أو إمجاعًا مل يعلمه فهو منقوض
فإن قيل: فما هي طاعتهم املختصة بهم، إذ لو كانوا إمنا ) :وقال ابن القيم 

ال هلم؟  ،ة هلل ورسولهُيطاعون فيما خيربون به عن اهلل رسوله كانت الطاع
قيل: وهذا هو احلق، وطاعتهم إمنا هي تبع ال استقالل، وهلذا قرنها بطاعة 
الرسول، ومل ُيعد العامل، وأفرد طاعة الرسول، وأعاد العامل، لئال يتوهم 
أنه إمنا يطاع تبعًا، كما ُيطاع أولو األمر تبعًا، وليس كذلك، بل طاعته 

 .(4) (واجبة استقالاًل

                                                 

 (.64) :، رقم(1/117) :السنة ألبي بكر بن اخلالل (1)
 .(13/111) :رفتح الباري البن حج (2)
 .(4/255) :الفتاوى الكربى البن تيمية (3)
 .(2/169) :إعالم املوقعني عن رب العاملني (4)
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سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية عما يأخذه والة املسلمني من زكاة، كان  وملا 
 ،وزكاة املاشية ،أما ما يأخذه والة املسلمني من الُعْشر) :من جوابه

والتجارة، وغري ذلك فإن يسقط ذلك عن صاحبه، إذا كان اإلمام عاداًل 
يف  يصرفه يف مصارفه الشرعية، باتفاق العلماء، فإن كان ظاملا ال يصرفه

مصارفه الشرعية، فينبغي لصاحبه أن ال يدفع الزكاة إليه، بل يصرفه هو إىل 
 .(1) (مستحقيها..

وبّين شيخ اإلسالم ـ يف موطن آخر ـ أن أهل السنة ال يوجبون طاعة  
اإلمام يف كل ما يأمر به، بل ال يوجبون طاعته إال فيما تسوغ طاعته يف 

 .(2) اهلل وإن كان إماما عادال معصية الشرعية، فال جيّوزون طاعته يف
واإلمام العدل جتب طاعته فيما مل يعلم أنه معصية، وغري ) :وقال أيضًا 

 .(3) (العدل جتب طاعته فيما علم أنه طاعة كاجلهاد
حذر السلف الصاحل من تلك الطاعة الفاسدة ـ طاعة اخلامس: لقد 

 املخلوق يف معصية اهلل تعاىل ـ يف آثار كثرية:
مرفوعًا: )أعوذ باهلل من إمارة الصبيان،  -رضي اهلل عنه  -هريرة  فعن أبي

وإن  ،قالوا وما إمارة الصبيان؟ قال إن أطعتموهم هلكتم ـ أي يف دينكم ـ
أو  ،أو بذهاب املال ،عصيتموهم أهلكوكم ـ أي يف دنياكم بإزهاق النفس

 .(4) بهما معًا ـ(
                                                 

 .(25/81) :جمموع الفتاوى (1)
 .(3/387) :منهاج السنة النبوية (2)
 .(29/196) :جمموع الفتاوى (3)
، رقم: 37: ـاألدب املفرد ص (، والبخاري يف9782) :، رقم(15/485) :أمحدرواه  (4)
 (.9427) :، رقم(16/249) :البزار(، و66)
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ن ميشي يف السوق ويقول: شيبة: )أن أبا هريرة كاأبي ويف رواية البن  
 .(1) وال إمارة الصبيان( ،اللهم ال تدركين سنة ستني

ويف هذا إشارة إىل أن أول األغيلمة كان يف سنة : )قال احلافظ ابن حجر 
 .(2) (فإن يزيد بن معاوية استخلف فيها.. ،ستني، وهو كذلك

 : أرأيَت إن أطعت أمريي يف-رضي اهلل عنه  -وسئل عبادة بن الصامت 
يؤخذ بقوائمك فتلقى يف النار، وليجيء هذا )كل ما يأمرني به؟ قال: 

 .(3) (فينقذك
أنه غطى رأسه فبكى، فقيل  -رضي اهلل عنه  -وورد أن شداد بن أوس  

إمنا أخاف عليكم من قبل رؤسائكم الذين إذا أمروا ) :له: ما يبكيك؟ قال
 .(4) (بطاعة اهلل أطيعوا، وإذا أمروا مبعصيته أطيعوا 

وقال احلسن البصري: سيأتي أمراء يدعون الناس إىل خمالفة السنة  
فعندها سلبهم اهلل اإلميان، وأورثهم  ،فتطيعهم الرعية خوفًا على دنياهم

 .(5) (ونزع منهم الصرب، ومل يأجرهم عليه ،الفقر
إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع هلم أخرج اهلل من )وقال الشعيب: 

 .(6) (وأسكنها الرعب ،نقلوبهم اإلميا

                                                 

 (.13/10عزاه له يف فتح الباري: )وقد  مل أقف عليه بهذا اللفظ عنده،  (1)
 .(13/10) :فتح الباري البن حجر (2)
 (.225) :، رقم(1/141) :مسند الشاميني للطرباني (3)
 مل أقف عليه. (4)
 مل أقف عليه. (5)
 مل أقف عليه. (6)
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إذا خالف السلطان السنة، وقالت الرعية قد أمرنا )وقال يونس بن عبيد: 
  .(1) (وأورثهم التطاعن ،بطاعته، أسكن اهلل قلوبهم الشك

ومما جيدر تقريره أيضا ما حرره شيخ اإلسالم ابن تيمية من عدم السادس: 
األمور، فإن أكثر  العدول عن نص شرعي معني إىل نص عام يف طاعة والة

 -اعتزلوا القتال الواقع بني علي ومعاوية  -رضي اهلل عنهم  -الصحابة 
يقول شيخ  ،فيه فال جتب طاعة اإلمام ،ألنه قتال فتنة -رضي اهلل عنهما 

ومن رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته علم أنه قتال ) :اإلسالم
ه إمنا جتب يف ما مل يعلم املأمور أنه فتنة، فال جتب طاعة اإلمام فيه، إذ طاعت

معصية بالنص، فمن علم أنه هذا هو قتال الفتنة ـ الذي تركه خري من فعله 
ـ مل جيب عليه أن يعدل عن نص معني خالص إىل نص عام مطلق يف طاعة 
أولي األمر، وال سيما وقد أمر اهلل تعاىل عند التنازع بالرد إىل اهلل 

هذا املسلك أئمة كبار كاإلمام مالك بن أنس وقد سلك ، (2) (والرسول
فلم ميتنع بدعوى  ،عندما منعه السلطان من الفتيا بأن ميني املكره ال تنعقد

فهذا مالك ابن أنس توصل أعداؤه : )يقول ابن القيم، طاعة والة األمور
إىل ضره بأن قالوا للسلطان إنه حيل عليك أْيمان البيعة بفتواه أن ميني املكره 

نعقد، وهم حيلفون مكرهني غري طائعني، فمنعه السلطان، فلم ميتنع ملا ال ت
 .(3) (أخذه اهلل من امليثاق على من آتاه اهلل علما أن يبينه للمسرتشدين

                                                 

 أقف عليه. مل (1)
 .(4/443) :جمموع الفتاوى (2)
 .(4/88) :إعالم املوقعني عن رب العاملني (3)
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ليس على ) :أن أبا جعفر املنصور نهى مالكا عن احلديث: )ويف رواية 
الناس ثم دّس إليه من يسأله، فحّدثه به على رؤوس  ،(1) (مستكره طالق
ولعل ما حرره شيخ اإلسالم يكشف عن سبب إصرار  ،(2)(فضربه بالسياط

بعض علماء السلف على الوعظ واالحتساب مع منعهم من قبل حكام 
زمانهم، كالرببهاري وأصحابه الذين كانوا يباشرون تغيري املنكرات 

وكذا عدم طاعة احلسن  ،يعاقبون أصحابها بالضرب والتعزيزباإلتالف، و
صباح للمأمون يف منعه من الوعظ واستمرار ابن مسعون يف الوعظ بن ال

ومما يستدل به يف هذا املقام ما جاء يف قصة ، مع منع اخلليفة له وغريهم
 اعندما أمر أصحابه بأن يوقدو -نه رضي اهلل ع -اهلل بن حذافة  سرية عبد

لو دخلوها ما خرجوا )قال:  ×نارا ويدخلوها.. فلما بلغ ذلك النيب 
 .(3) (منها، إمنا الطاعة يف املعروف

فإن قيل: فلو دخلوها طاعة هلل ) :بعد إيراده لتلك احلادثة قال ابن القيم 
ورسوله يف ظنهم فكانوا متأولني خمطئني فكيف خيلدون فيها؟ قيل: ملا كان 
إلقاء نفوسهم يف النار معصية يكونون بها قاتلي أنفسهم، فّهموا باملبادرة 

اجتهاد منهم: هل هو طاعة وقربة أو معصية؟ كانوا ُمْقِدمني إليها من غري 
ال طاعة  وال تسوغ طاعة ولي األمر فيه، ألنه ،على ما هو حمرم عليهم

وإن كانوا مطيعني لولي األمر فلم تدفعهم ، ملخلوق يف معصية اخلالق
طاعتهم لولي األمر معصيتهم هلل ورسوله، ألنهم قد علموا أن من قتل 

                                                 

 مل أقف عليه بهذا اللفظ. (1)
 .(1/65) ، املقدمة:محد مصطفى األعظميحتقيق  ،موطأ مالك (2)
 تقدم خترجيه. (3)
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فإذا كان هذا حكم من عّذب نفسه طاعًة . ستحق للوعيد..نفسه فهو م
لولي األمر، فكيف من عّذب مسلمًا ال جيوز تعذيبه طاعًة لولي األمر؟ 
وأيضًا فإذا كان الصحابة املذكورين لو دخلوها ملا خرجوا منها مع قصدهم 
طاعة اهلل ورسوله بذلك الدخول، فكيف مبن محله على ما ال جيوز من 

 ؟(1) (رغبُة والرهبُة الدنيويةالطاعِة ال
هذا يدل على أن طاعة الوالة ال جتب إال يف املعروف، : )وقال اخلطابي

كاخلروج يف البعث إذا أمر به الوالة والنفوذ هلم يف األمور اليت هي 
الطاعات ومصاحل املسلمني، فأما ما كان منها معصية كقتل النفس احملرمة 

وملا ساق اإلمام البخاري بسنده عن  ،(2)(وما أشبهه فال طاعة هلم يف ذلك
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی    چابن عباس رضي اهلل عنهما أن قوله تعاىل: 

إذ بعثه  بن قيس بن حذافة اهلل بن حذافة يف عبد تنزل ،آلية، ا(3)چی
 .(4) يف سرية ×النيب 

وسببه أن الذين هّموا أن يطيعوه وقفوا عند امتثال )قال احلافظ ابن حجر: 
مر بالطاعة، والذين امتنعوا عارضه عندهم الفرار من النار، فناسب أن األ

                                                 

 .(3/326) :زاد املعاد يف هدي خري العباد (1)
 .(2/266) للخطابي: معامل السنن (2)
 .59النساء:  (3)
رقم:  چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  چ، كتاب تفسري القرآن، باب صحيح البخاري (4)
 (.1834) :رقم ..باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية ،مسلم يف االمارة(، و4584)
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وهو الرد إىل اهلل وإىل  ،ينزل يف ذلك ما يرشدهم إىل ما يفعلونه عند التنازع
 .(2) ،(1) (رسوله

هذه الضوابط الطيبة العظيمة يف هذه املسألة منقولة من الشيخ عبدالعزيز  
، ألنها ضوابط تبني للمسلم وجدتها، وقد فرحت بها ملا اللطيفد العب

د ، ولعل هذه القاعدة قن الطاعة لوالة األمرحدود الواجب عليه م
 .اتضحت معاملها بأمر اهلل تعاىل، واهلل املوفق واهلادي

 القاعدة الثامنة والعشرون 

 ال جيوز اخلروج على احلكام إال أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه)

 (لظن عزله بال مفسدة أعظملب على امن اهلل وبرهان وغ 
 × النيب دعانا: )قال رضي اهلل تعاىل عنه  الصامت بن عبادة: أقول

 منشطنا يف والطاعة السمع على بايعنا أن: علينا أخذ فيما فقال فبايعناه
 تروا أن إال أهله، األمر ننازع وأال ،علينا وأثرة ،ويسرنا ،وعسرنا ،ومكرهنا

: اهلل رمحه الطحاوي اإلمام قال ،(3)(برهان اهلل من فيه عندكم بواًحا كفًرا
 عليهم، ندعو وال جاروا، وإن أمورنا ووالة ،أئمتنا على اخلروج نرى وال)

 ما فريضة، وجل عز اهلل طاعة من طاعتهم ونرى ،طاعتهم من يًدا ننزع وال
أمجع أهل السنة  وقد ،(4)(واملعافاة بالصالح هلم وندعو مبعصية، يأمروا مل

ملا بلغين حتريق البيت  بي مجرة الضبعي قال:فعن أ، املسألة على هذه

                                                 

 .(8/254) :فتح الباري البن حجر (1)
 .مل أمتكن من عزوه لكتب الشيخ عبدالعزيز العبد اللطيف (2)
 تقدم خترجيه. (3)
 .68منت الطحاوية بتعليق األلباني ص:  (4)
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بي، س إلي ابن عباس، حتى عرفين واستأن لي مكة، واختلفتإخرجت 
 .(1) (عونًا للشيطان ال تكن) فسببت احلجاج عند ابن عباس فقال:

رمحك  -ال تفعل  :يدعو على احلجاج، فقال قيل: مسع احلسن رجاًلوقد  
إن عزل احلجاج أو مات: أن  نفسكم أتيتم، إمنا خناف، إنكم من أ-اهلل 

 .(2) (تليكم القردة واخلنازير
اليت نقلها عنه عبدوس بن مالك  أمحد بن حنبل يف عقيدتهاإلمام وقال  

فمن  عليه ألحٍد من الناس، وال حيلُّ قتال السلطان، وال اخلروج: )العطَّار
لإلمام أمحد  قيل،  ،(3)فعل ذلك، فهو مبتدٌع على غري السنَّة والطريق

من ) ×:فنفض يديه وقال: إياكم والدماء، وَأَخَذ بقول النيب  باخلروج؛
 .(4) (رأى من أمريه شيئا يكرهه فليصرب

اجتمع فقهاء بغداد يف والية الواثق إىل ) :حنبل بن إسحاق يقول ابن عمهو
، إن عبد اهلل أمحد رمحه اهلل ـ وقالوا له: يا أبا أبي عبد اهلل ـ يعين: اإلمام
إظهار القول خبلق القرآن وغري ذلك ـ وال   ن:األمر قد تفاقم وفشا ـ يعنو

وقال: عليكم باإلنكار يف  نرضى بإمارته وسلطانه، فناظرهم يف ذلك،
وال تسِفكوا  قلوبكم، وال ختلعوا يًدا من طاعة، ال تشّقوا عصا املسلمني،

 بة أمركم، واصربوا حتىدماءكم ودماء املسلمني معكم، وانظروا يف عاق
 .(5) (ريسرتيَح َضٌر وُيسرتاَح من فاج

                                                 

 مل أقف عليه. (1)
 مل أقف عليه. (2)
 .46أصول السنة ألمحد بن حنبل ص:  (3)
 تقدم خترجيه. (4)
 مل أقف عليه. (5)
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فإن سيفه  ،للسلطان : )ال يتعرض-رمحه اهلل  -محد أقال اإلمام و 
  .(1)مسلول(

والسمع والطاعة لألئمة وأمري ) :يف أصول السنة قال اإلمام أمحد رمحه اهللو
 ،ليه ورضوا بهاخلالفة واجتمع الناس ع ومن ولي ،املؤمنني الرب والفاجر

املؤمنني والغزو ماض  ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة ومسي أمري
وإقامة  وقسمة الفيء ،مع اإلمام إىل يوم القيامة الرب والفاجر ال يرتك

ودفع  ،احلدود إىل األئمة ماض ليس ألحد أن يطعن عليهم وال ينازعهم
 ،برا كان أو فاجراإليهم جائزة نافذة من دفعها إليهم أجزأت عنه  الصدقات

وخلف من واله جائزة باقية تامة ركعتني من أعادهما  وصالة اجلمعة خلفه
 .(2) (فهو مبتدع

اس عليه ورضاهم فهو مجاع النإمن ولي اخلالفه ب) :االمام الرببهاري قالو 
مام برا كان إن ليس عليه أن يبيت ليلة وال يرى أالحيل الحد  ،مري املؤمننيأ
 .(3) (محد بن حنبلأ قالهكذا  ،و فاجراأ

إمام من أئمة  وَمن خرج على): اإلمام أمحد يف أصول السنةوقال 
كان  املسلمني، وقد كان الناس اجتمعوا عليه، وأقروا له باخلالفة بأي وجه

فقد شقَّ هذا اخلارج عصا املسلمني، وخالف اآلثار عن  ،بالرضا أو بالغلبة
 .(4))يتة جاهليةاهلل، فإن مات اخلارج عليه مات م رسول

                                                 

 مل أقف عليه. (1)
 .44: ـأصول السنة ألمحد بن حنبل ص (2)
 .56: ـشرح السنة للرببهاري ص (3)
 .(2/161) :نَّة ِلاّللكائيالس (4)
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وأمجعوا َعَلى السمع ) :رسالة إىل أهل الثغر َقاَل أبو احلسن األشعري ِفيو
َبرٍّ وفاجر ال يلزم اخلروج عليهم بالسيف  من والطاعة ألئمة املسلمني ...

 .(1) )جار أو عدل
 أبا عبد اهلل يف أمر عن أبي احلارث: سألت أخرج اخلالل يف السنةوقد 

؟ فأنكر ذلك -على احلاكم أي -قوم باخلروج  حدث يف بغداد، وهمَّ
وال آمر به،  سبحان اهلل الدماء الدماء، ال أرى ذلك) :عليهم وجعل يقول

 ويستباح فيها ،ُيسفك فيها الدماء ،الصرب على ما حنن فيه خري من الفتنة
 يعين أيام -وينتهك فيها احملارم، أما علمت ما كان الناس فيه  ،األموال

 .(2) (الفتنة
السلطان  وقد أمجع الفقهاء َعَلى وجوب طاعة) :قال احلافظ ِفي الفتحو 

 املتغلِّب واجلهاد معه، وأن طاعته خري من اخلروج عليه ِلما ِفي َذِلَك من
 .(3) (حقن الدماء وتسكني الدهماء

يكاد يعرف طائفٌة خرجت  لعلَّه ال) :أيًضا -رمحه اهلل -وقال ابن تيمية  
الفساد   وكان يف خروجها من الفساد ما هو أعظم منعلى ذي سلطان إالَّ

 .(4) (الذي أزالته
والوالة باخلروج عليهم  اإلنكار على امللوك (:-رمحه اهلل -قال ابن القيِّم و 

  .(5)(أساس كلِّ شّر، وفتنٌة إىل آخر الدهر
                                                 

 .168: ـرسالة إىل أهل الثغر بباب األبواب ص (1)
 .(1/132) :السنة ألبي بكر بن اخلالل (2)
 .(13/7) :فتح الباري البن حجر (3)
 .(3/391) :منهاج السنة النبوية (4)
 .(3/12) :إعالم املوقعني عن رب العاملني (5)
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 يا شعيب، ال: )قال سفيان الثوري فيما أماله على شعيب بن حربو
 حتَّى ترى الصالة خلف كلِّ بر أو فاجر ـ يعين من األمراء ينفعك ما كتبت

  .(1)(لواء السلطان، جار أم عدل والصرب حتت ـ
مل أجعلها إالَّ يف  لو كانت لي دعوٌة مستجابة،: )قال الفضيل بن عياضو

 .(2) (والعباد إمام ـ أي: احلاكم ـ ألنَّه إذا صلح اإلمام أمن البالد
السلطان  إذا رايت الرجل يدعو على) :محه اهللمام الرببهاري رقال اإل
رجل يدعو للسلطان بالصالح وإذا مسعت ال ،نه صاحب هوىأفأعلم 
 .(3) (سنة إن شاء اهلل نه صاحبأفاعلم 

 .(4) ن(لي دعوة ما جعلتها اال يف السلطاويقول الفضيل بن عياض لو كان  
وإن جاروا ن ندعو عليهم أومل نؤمر  ،ن ندعو هلم بالصالحأفأمرنا 
وصالحهم  ،نفسهم وعلى املسلمنيأوظلمهم على  ن جورهمأل ،وظلموا

  .النفسهم وللمسلمني
مام ويف هذا احلديث وجوب طاعة اإل) :حجر العسقالني حلافظ ابنل ااق

 .(5))سقنه الينخلع بالفأو ،اخلروج عليه واملنع من ،الذي انعقدت له البيعة
يشق وتكرهه النفوس وغريه  ر فيماجتب طاعة والة االمو) :قال النوويو

 .(6) ة(فال مسع والطاع ةفإن كانت معصي ،مما ليس مبعصيه
                                                 

 .(1/173) :اعةشرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلم (1)
 .(1/197) املرجع السابق: (2)
 .113: ـصللرببهاري  شرح السنة (3)
 مل أقف عليه. (4)
 .(13/71) :فتح الباري البن حجر (5)
 .(12/224) :شرح النووي على مسلم (6)
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اجلائز من األمر باملعروف والنهي عن املنكر ) :رمحه اهلل ابن اجلوزي قالو
يا من ال  ،: يا ظامل، فأما ختشني القول حنوالتعريف والوعظ :مع السالطني

 ن ملإو ،يتعدى شررها إىل الغري مل جيز ذلك حيرك فتنة فإن كان ،خياف اهلل
 .(1))باخليار خيف إال على نفسه فهو

-بي اليمان اهلوزني عن أبي الدرداء أابن أبي عاصم يف السنة عن  روىو 
، وبغضهم فإن لعنهم احلالقة ،إياكم ولعن الوالة) :قال -رضي اهلل عنه 

: ما ال حنب؟ قال نصنع إذا رأينا منهم : يا أبا الدرداء فكيفقيل، العاقرة
 .(2)(عنكم باملوت ، فإن اهلل أذا رأى ذلك منهم حبسهماصربوا

 نه قال: )إياكم والطعن علىأ -رمحه اهلل  -ي إدريس اخلوالني عن أبو
أال  ،ليس حالقة الشعر ،هي احلالقة حالقة الدين مفإن الطعن عليه ،األئمة

 .(3) (اخلائبون وشرار األشرار إن الطعانني هم
رجٌل، وخال به،  خادم احلسن: كنت عند احلسن يومًا، فجاءه محيٌدقال و

 بنا وشاوره يف اخلروج مع ابن األشعث على احلجاج، فقال: اتق اهلل يا
وغري جائٍز لك، فقلت: أصلحك فإن ذلك حمرٌم عليك،  ،أخي، وال تفعل

أعرفك سيء القول يف احلجاج، غري راٍض عن سريته، فقال  لقد كنت ،اهلل
ني اليوم ألسوأ فيه رأيًا، وأكثر عليه عتبًا،  إيم اهللأو ،يا أبا احلسنلي: 

أن جور امللوك نقمٌة من نقم اهلل  -عافاك اهلل -وأشد ذمًا، ولكن لتعلم 
وتستدفع بالدعاء والتوبة  تعاىل، ونقم اهلل ال تالقى بالسيوف، وإمنا تتقى،

                                                 

 مل أقف عليه. (1)
 (.1016) :، رقم(2/488) :السنة البن أبي عاصم (2)
 (.38) :، رقم(1/80) :األموال البن زجنويه (3)
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بالسيوف، كانت هي  تإن نقم اهلل متى لقي ،واإلنابة واإلقالع عن الذنوب
أنكم  اعلموا :أقطع، ولقد حدثين مالك بن ديناٍر أن احلجاج كان يقول

   .(1) كلما أحدثتم ذنبًا، أحدث اهلل من سلطانكم عقوبًة
أهل  احلسن حتى دخل عليه رجٌل مصفرٌّ كأنه من قال األشعث: كنت عند

فقال احلسن:  أن أسألك عن الوالة، إني أريد ،البحرين، فقال: يا أبا سعيد
ثم  ،قال: فسكت مليًا سل عما بدا لك، فقال: ما تقول يف أئمتنا هؤالء؟

 قال: وما عسى أن أقول فيهم، وهم يلون من أمورنا مخسًا: اجلمعة،
واجلماعة، والفيء، والثغور، واحلدود؟ واهلل ما يستقيم الدين إال بهم، وإن 

ر مما يفسدون، واهلل إن وإن ظلموا، واهلل ملا يصلح اهلل بهم أكث جاروا،
 .(2) (فرقتهم لكفٌر طاعتهم لغبطٌة، وإن

اخلروج  ماأو) :اإلمجاع على ذلك فقال -رمحه اهلل -ونقل االمام النووى 
 وقد تظاهرت ،مجاع املسلمني وإن كانوافسقة ظاملنيإعليهم وقتاهلم فحرام ب

نه الينعزل السلطان أهل السنه أمجع أو ،حاديث على ماذكرتهاأل
 .(3)(الفسقب
 أمجع العلماء على وجوب طاعة األمراء يف غري: )قال رمحه اهلل 

 .(4)(معصية

                                                 

 مل أقف عليه. (1)
 مل أقف عليه. (2)
 .(12/229) :شرح النووي على مسلم (3)
 .(12/222) :شرح النووي على مسلم (4)
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حيث أمر  ×، وبذلك مضت سنة رسول اهلل) :قال ابن تيمية رمحه اهللو 
 ،وظلمهم بقتال اخلوارج عن السنة، وأمر بالصرب على جور األئمة

على والصالة خلفهم مع ذنوبهم، وشهد لبعض املصرين من أصحابه 
وأخرب عن ذي  ،حيب اهلل ورسوله، ونهى عن لعنته بعض الذنوب أنه

أنهم ميرقون من اإلسالم كما  اخلويصرة وأصحابه مع عبادتهم وورعمهم
 .(1) (ميرق السهم من الرمية

وأئمة أهل البدع أضر على األمة من أهل الذنوب، ( :ابن تيمية قالو 
  .(2) (قتال الوالة الظلمةبقتل اخلوارج، ونهى عن × وهلذا أمر النيب 

قد ذكرت من التحذير عن مذاهب اخلوارج ما (: اآلجري رمحه اهلل قالو
ومل ير  ،اهلل عز وجل الكريم عن مذهب اخلوارج فيه بالغ ملن عصمه

 ،ومل خيرج عليهم بسيفه ،وحيف األمراء ،وصرب على جور األئمة ،رأيهم
للوالة  ودعا ،ع املسلمنيوسأل اهلل العظيم أن يكشف الظلم عنه وعن مجي

وصلى خلفهم  ،وجاهد معهم كل عدو للمسلمني ،وحج معهم ،بالصالح
وإن مل  ،وإن أمروه بطاعتهم فأمكنته طاعتهم أطاعهم ،اجلمعة والعيدين

وإذا دارت بينهم الفنت  ،مبعصية مل يطعهم وإن أمروه ،ميكنه اعتذر إليهم
فمن  ،ومل يعن على فتنة ،يهيهو ما هم ف ومل ،وكف لسانه ويده ،لزم بيته

 .(3) ( تعاىلكان هذا وصفه كان على الطريق املستقيم إن شاء اهلل

                                                 

 .(28/471) :جمموع الفتاوى (1)
 .(7/284) :جمموع الفتاوى (2)
 (.61، رقم: )(1/371) :الشريعة لآلجري (3)
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 من ُأمِّر عليك من عربي أو غريه، أسود أو أبيض،) :رمحه اهلل تعاىل وقال 
فأطعه فيما ليس هلل َعزَّ َوَجلَّ فيه معصية، وإن ظلمك حقًّا لك،  أو أعجمي

ضك وأخذ مالك، فال َيحملك َذِلَك َعَلى ضربَك ظلًما، وانتهَك عر وإن
حتَّى تقاتله، وال َتخرج مع خارجي حتَّى تقاتله، وال  أنه َيخرج عليه سيفك

  .(1) (عليه، ولكن اصرب عليه ُتحرِّض غريك َعَلى اخلروج
ثم إذا مل يثبت على ذلك كان عليهم أمره مبا هو  (:قال الشوكاني رمحه اهللو

وال  ،هلم أن يطيعوه يف معصية اهلل كر وال جيوزونهيه عما هو من ،معروف
األحاديث املتواترة  فإن ،جيوز هلم أيضا اخلروج عليه وحماكمته إىل السيف
 .(2))قد دلت على ذلك داللة أوضح من مشس النهار

 أمر النبى عليه السالم بالصرب على جور) رمحه اهلل: ابن تيميةوقال  
أدوا إليهم حقوقهم )وقال:  ،الصالة ونهى عن قتاهلم ما أقاموا ،األئمة

، وهلذا كان من أصول السنة واجلماعة لزوم (3) (حقوقكم وسلوا اهلل
 .(4) (القتال يف الفتنة وترك ،وترك قتال األئمة ،اجلماعة

ن املشهور من مذهب أهل السنة أنهم ال يرون أ وقال رمحه اهلل تعاىل
ن الفساد يف يهم ظلم، ألكان ف اخلروج على األئمة وقتاهلم بالسيف وإن

قتال وال فتنة فيدفع  القتال والفتنة أعظم من الفساد احلاصل بظلمهم بدون
 .(5)أعظم الفسادين بالتزام األدنى

                                                 

 (.71) :، رقم(1/381) :الشريعة لآلجري (1)
 .939: ـالسيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار ص (2)
 تقدم خترجيه، (3)
 .(28/128) :جمموع الفتاوى (4)
 .(3/391) :منهاج السنة النبوية (5)
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والذى عليه األكثر من العلماء أن الصرب على : )القرطبى رمحه اهلل قالو 
عليه  خلروجألن يف منازعاته وا ،أوىل من اخلروج عليه طاعة اإلمام اجلائر

، وشن وانطالق أيدى السفهاء ،الدماء ، وإراقةاستبدال األمن باخلوف
 .(1) (األرض والفساد يف ،الغارات على املسلمني

طريق  مسعت أبا مسعود حني خرج يف): عن املسيب بن رافع قالو
 : اعهد إلينا فإن الناس وقعوا يف الفتنة فال ندرى أنلقاك بعدالقادسية فقلنا

أو يسرتاح من  ،فقال: اتقوا اهلل واصربوا حتى يسرتيح بر، اليوم أم ال
 .(2)(باجلماعة فإن اهلل ال جيمع أمته على الضاللة وعليكم ،فاجر

ال ينفعك ما كتبت حتى ترى الصالة  يا شعيب) :رمحه اهللقال الثورى و 
والصرب حتت لواء  واجلهاد ماض إىل يوم القيامة ،خلف كل بر وفاجر

 .(3) (دلالسلطان جار أم ع
 ثم)بن املدينى ومن نقل عنه ممن أدركه من مجاعة السلف:  يقال علو

اخلالفة  يومن ول ،الرب والفاجر :السمع والطاعة لألئمة وأمراء املؤمنني
خر أن يبيت ليلة آل حيل ألحد يؤمن باهلل واليوم اورضاهم ال بإمجاع الناس

والغزو مع األمراء  ،مننيفهو أمري املؤ ،أو فاجرًا إال وعليه إمام برًا كان
ال يرتك ... ومن خرج على إمام من  ماض إىل يوم القيامة الرب والفاجر

وجه كانت  يباخلالفة بأ وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له ،أئمة املسلمني

                                                 

 .(2/109) :تفسري القرطيب (1)
 :، رقم(3/167) :املخلصيات(، و37192) :، رقم(7/457) :مصنف ابن أبي شيبة (2)
 (.162، رقم: )(1/122) :السنة واجلماعة شرح أصول اعتقاد أهل، و(84)
 تقدم قريبا.مكرر،  (3)
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اآلثار عن  برضى كانت أو بغلبة فهو شاق هذا اخلارج عليه العصا وخالف
حيل قتال  وال ،ات ميتة جاهليةات اخلارج عليه مفإن م ×،رسول اهلل 

فمن عمل ذلك فهو مبتدع  ،السلطان وال اخلروج عليه بأحد من الناس
 .(1) (السنة على غري

ن سألت أبي وأبا زرعة ع)أبي حامت:  قال أبو حممد عبد الرمحن بنو 
العلماء يف مجيع  ، وما أدركا عليهمذاهب أهل السنة يف أصول الدين

األمصار  : أدركنا العلماء يف مجيعن ذلك، فقاالاألمصار، وما يعتقدان م
ثم قاال:  ـ،وذكرا أمورا ـ حجازا وعراقا وشاما ومينا فكان من مذهبهم 

وال نرى ، أئمة املسلمني يف كل دهر وزمان اجلهاد واحلج مع ونقيم فرض
، ونسمع ونطيع ملن واله اهلل عز القتال يف الفتنة اخلروج على األئمة وال

وجنتنب  ،ونتبع السنة واجلماعة ،وال ننزع يدا من طاعة ،وجل أمرنا
اهلل عز وجل نبيه  وأن اجلهاد ماض منذ بعث ،الشذوذ واخلالف والفرقة

املسلمني ال  عليه الصالة والسالم إىل قيام الساعة مع أولي األمر من أئمة
 ، ودفع الصدقات من السوائم إىل أولي األمر منواحلج كذلك ،يبطله شيء

 .(2) (ملسلمنيأئمة ا
واهلل لو أن الناس إذا ابتلوا من ِقبِل سلطانهم ) :البصري قال احلسنو

اهلل عز وجل ذلك عنهم وذلك أنهم يفزعون إىل  صربوا ما لبثوا أن يرفع
ثم  ،ما جاءوا بيوم خري قط وواهلل ،َفُيوَكلون إليه ـ السالح ـ أي السيف 

                                                 

 (.318) :، رقم(1/185) لاللكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة (1)
 (.321) :، رقم(1/197)مرجع السابق:  (2)
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ەئ  ەئ  وئ            ائۉ  ۉ       ې   ې  ې  ې  ى   ى  ائچ  :تال

 .(2) ،(1) چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ
عظَّموا السلطان  ال يزال الناس خبرٍي ما): قال سهُل بُن عبد اهلل التسرتيو 

 والعلماء، فإن عظَّموا هذين أصلح اهلل دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا
 .(3) (بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم

ۈئ  چ :اهلل عز وجل قال فقد): قال اإلمام عبد العزيز بن باز رمحه اهللو

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب    یېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی

فهذه اآلية ، (4) چىت  يت  جث  مث  متخب  مب  ىب               يب  جت  حت  خت
وقد جاءت  ،األمراء والعلماء :وهم ،نص يف وجوب طاعة أولي األمر
، وهي الزمةهذه الطاعة  تبني أن ×السنة الصحيحة عن رسول اهلل 

: بأن املراد ، وتفيدوالنصوص من السنة تبني املعنى ،املعروففريضة يف 
 ال ،، فيجب على املسلمني طاعة والة األمور يف املعروفطاعتهم باملعروف

، لكن ال جيوز باملعصية فال يطاعون يف املعصية ، فإذا أمروايف املعاصي
 يه وال، فرآه يأتي شيئاأال من ولي عل): ×عليهم بأسبابها لقوله  اخلروج

من معصية اهلل فليكره ما يأتي من معصية اهلل، وال ينزعن يدا من طاعة، 
وقال  ،(5) (الطاعة، وفارق اجلماعة، فمات مات ميتة جاهلية ومن خرج من

                                                 

 .137األعراف:  (1)
 .(8897) :، رقم(1551/ 5) ، حتقيق: أسعد حممد الطيب:تفسري ابن أبي حامت (2)
 مل أقف عليه يف تفسريه. (3)
 .59النساء:  (4)
 تقدم خترجيه. (5)
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، فإن السمع والطاعة فيما أحب وكره، إال أن يؤمر مبعصية على املرء) ×:
ملا ذكر أنه سيكون  -وسأله الصحابة  ،(1) (طاعة أمر مبعصية فال مسع وال

أدوا إليهم )فما تأمرونا ؟ قال:  : قالوا -أمراء تعرفون منهم وتنكرون 
 .(3) ،(2) ((حقكم وسلوا اهلل ،حقهم

منهجنا يف الّتعامل مع (: اهلل صاحل بن فوزان الفوزان حفظه قال اإلمامو
ۈئ  ېئ  ېئ  چعاىل: وت يقول اهلل سبحانه ،احلاكم املسلم السَّمُع والّطاعة

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب                 یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی

 چىت  يت  جث  مث  متيب  جت  حت  خت
كما مرَّ يف  × والنيب ،(4)

فإّنه  ،عبٌد أوصيكم بتقوى اهلل والّسمع والّطاعة، وإن تأّمر)احلديث يقول: 
اخللفاء  يكم بسّنيت وسّنةفعل ،منكم؛ فسوف يرى اختالًفا كثرًيا َمن َيِعش

ويقول  ،متاًماهذا احلديث يوافق اآلية ، (5) (الّراشدين املهدّيني من بعدي
 رواه( فقد عصاني  فقد أطاعين، وَمن عصى األمريَمن أطاع األمرَي): ×

إىل غري ذلك من األحاديث الواردة يف احلثِّ على الّسمع  ،(6) البخاري

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
 تقدم خترجيه. (2)
 .(8/202) :جمموع فتاوى ابن باز (3)
 .59النساء:  (4)
 تقدم خترجيه. (5)
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی    چ، كتاب األحكام، باب قول اهلل تعاىل: صحيح البخاري (6)

 :باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية. . رقم ،لم يف اإلمارةس(، وم7137رقم: ) چی
(1835.) 
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 ،(1) (ع، وإن ُأِخذ ماُلك، وُضِرَب ظهُركامسع وأِط) :×ويقول  والّطاعة،
فال يطاع يف  يف طاعة اهلل، فإن أمر مبعصيٍة فوليُّ أمر املسلمني جيب طاعته

، ُيطاع يف غري ذلك من أمور الّطاعة يعين: يف أمر املعصية، لكّنه ،هذا األمر
باختالف األحوال: فإن كان يف  فهذا خيتلف وأّما التعامل مع احلاكم الكافر

جياد حاكم وإ ،احلكم ملسلمني قوٌَّة، وفيهم استطاعة ملقاتلته وتنحيته عنا
إذا كانوا  أّما ،لك، وهذا من اجلهاد يف سبيل اهللفإنه جيب عليهم ذ ،مسلم

ألنَّ هذا  ،ن َيَتَحرَّشوا بالظَّلمة الكفرةفال جيوز هلم أ ،ال يستطيعون إزالته
مكة ثالثة عشرة  عاش يف ×نيب يعود على املسلمني بالضَّرر واإلبادة، وال

ُينازلوا  سنة بعد البعثة، والوالية للكفَّار، ومع من أسلم من أصحابه، ومل
بالقتال  الكفَّار، بل كانوا منهيِّني عن قتال الكفَّار يف هذه احلقبة، ومل ُيؤَمر

، ُيقاتل الكفَّار وصار له دولٌة ومجاعٌة يستطيع بهم أن ×،إال بعدما هاجر 
يستطيعون  إذا كان املسلمون حتت واليٍة كافرٍة وال ،منهج اإلسالمهذا هو 

 وبعقيدتهم، ويدعون إىل اهلل، ولكن ال فإّنهم يتمسَّكون بإسالمهم إزالتها
ألّن ذلك يعود عليهم  ،فسهم ويغامرون يف جمابهة الكّفارخياطرون بأن

 ن بها اجلهادن هلم قّوٌة يستطيعوعلى الّدعوة، أّما إذا كا والقضاء باإلبادة
 .(2) (اهلل على الّضوابط املعروفة فإّنهم جياهدون يف سبيل

 : إيش الذي حيتمل عندكفإن قال قائل(  :جريقال حممد بن احلسني اآلو
رضي اهلل عنه فيما قاله؟ قيل له: حيتمل واهلل أعلم أن نقول: من  قول عمر

ه فيما مي فأطعأو عج ،أو أبيض ،أسود ،أو غريه ،أمر عليك من عربي

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
 مل أقف على كالمه. (2)
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ضربك ظلما لك، أو انتهك  ، أوحرمك حقا لك، وإن ليس هلل فيه معصية
بسيفك حتى  ، أو أخذ مالك، فال حيملك ذلك على أن خترج عليهعرضك

 ، وال حترض غريك على اخلروج عليه،تقاتله، وال خترج مع خارجي يقاتله
ه وقد حيتمل أن يدعوك إىل منقصة يف دينك من غري هذ ،ولكن اصرب عليه

قتل من ال يستحق القتل، أو بقطع عضو من ال يأمرك ب حيتمل أن ،اجلهة
، أو بأخذ مال من ال يستحق أن ضربه ، أو بضرب من ال حيليستحق ذلك

، فال يسعك أن تطيعه ،و بظلم من ال حيل له وال لك ظلمه، أتأخذ ماله
 : دميفقل فإن قال لك: لئن مل تفعل ما آمرك به وإال قتلتك أو ضربتك،

اخلالق عز  ال طاعة ملخلوق يف معصية) ×:لقول النيب  ،دون ديين
  .(3) ،(2) (إمنا الطاعة يف املعروف) ×:ولقوله  ،(1)(وجل

 -أبي سفيان  أيضا يف السنة عن معاوية ابن -أبي عاصم  أخرج ابنو
إىل الربذة لقيه  -رضي اهلل عنه  -أبو ذر  ملا خرج): قال -رضي اهلل عنه 

لواًء  بلغنا الذي صنع بك فاعقد ، فقالوا يا أبا ذر قدالعراقن أهل ركب م
اإلسالم فإني مسعت رسول  : مهاًل مهاًل يا أهلقال ،يأتيك رجال ما شئت

من التمس ذله ثغر يف  ،يقول: )سيكون بعدي سلطان فأعزوه ×اهلل 
 .(4) (كما كانت ومل يقبل منه توبة حتى يعيدها ،اإلسالم

 لة كثرية شهرية وهلل احلمد.املسأ والنقول يف هذه
                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
 تقدم خترجيه. (2)
 (.71) :، رقم(1/380) :الشريعة لآلجري (3)
 (.1079) :، رقم(2/513) :السنة البن أبي عاصم (4)

 ح(.قال األلباني عليه: )إسناده صحي
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 والظلم، املعاصيجرد مب األمور والة على اخلروج جيوز الواخلالصة أنه 
 :احلديث يف جاء كما أوصاف بثالثة موصوفا كفرا األمر ولي فعل إذا إال
 .(1) (برهان فيه اهلل من عندكم بواحا كفرا تروا أن إال)

 .كفرا بل فسقا يكون ال كفرا يفعل أن: أوال
 كان فإن ريب، وال فيه شك ال واضح: يعين بواحا، الكفر يكون أن: انياث 

  .فال كفر غري أو كفر هو هل خالف فيه
 من واضح صريح دليل أي برهان، فيه اهلل من عندكم: الثالث األمر

  .شروط ثالثة هذه والسنة، الكتاب
 .الكافر األمر ولي حمل حيل الذي املسلم البديل وجود: الرابع واألمر
 إذا األمور والة على اخلروج جتيز شروط مخسة ،القدرة: اخلامس واألمر

 :ونعيدها ألهميتها .فال وإال اخلروج جاز شروط اخلمسة وجدت
  .كفرا بل فسقا يكون ال الكفر وهذا كفرا، األمر ولي يفعل أن: أوال 

: يعين بواحا يكون وأن خالف، فيه ليس صرحيا الكفر هذا يكون أن: ثانيا
  .واضح صريح ودليله فيه، شك ال
 صريح دليله يعين برهان فيه اهلل من عندكم يكون أن: الثالث األمرو

  .واضح
 األمر ولي كان إذا أما حمله، حيل الذي املسلم البديل وجود: الرابع واألمر
 األول على فيبقى املقصود، حصل ما كافر أمر بولي ويؤتى ُيزال الكافر

 حكومة وتأتي كافرة حكومة تذهب اآلن هورياتاجلم يف االنقالبات مثل
  .األول على يبقى املقصود، حصل ما كافرة

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
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 نفسا اهلل يكلف فال القدرة توجد مل إذا أما القدرة، وجود: اخلامس واألمر
، واهلل املوفق اهلل يفتح وحتى اهلل ييسر حتى اإلنسان يبقى وسعها، إال

 . واهلادي
ل من أن أحتفك جبم -وفقك اهلل تعاىل -: أحب خر املطافثم أقول يف آ

، حتى ل الفائدة يف معرفة أمور العقيدة، لتكمالرتجيحات العقدية املختصرة
ا هو متفق عليه وما هو خمتلف فيه، وأعتذر لك عن جيتمع يف هذا الكتاب م

، وأذكرها لك بال دليل يف الغالب طلبا اإلطالة، وهي مسائل عقدية خفيفة
أستمد العون والفضل وحسن ومنه  ،هلل تعاىل التوفيق، فأقول وبالالختصار

 :التحقيق
والصحيح أنه كان ، أسري به مرة واحدة فقط× الصحيح أن النيب  -

 بروحه وجسده.
 .القول بإثبات دخول اجلن يف اإلنسالصحيح  -
، ولكن كفر ببدعتهالصحيح صحة الصالة خلف املبتدع إن كان ال ي -

 .عدالة أوىلة خلف غريه من أهل الالصال
 .واحلق أنه يزيد وينقصحلق أن اإلميان قول واعتقاد وعمل، ا -
جمرد خالف  ، وليسف بيننا وبني املرجئة خالف حمققالصحيح أن اخلال -

 .لفظي كما ادعاه البعض
 واحلق احلقيق بالقبول أنه قد مات.، نيبالصحيح أن اخلضر  -
تثبت أنه ال يزال على احلق بطالن األحاديث والقصص واحلكايات اليت  -

 قيد احلياة.
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ال  ،، وإمنا الشر يف املقدورتعاىل ال شر فيهاحلق أن القدر الصادر من اهلل  -
 ال يف القضاء. ،ويف املقضي ،يف القدر

، وعائشة أفضل باعتبار الصحيح أن خدجية أفضل باعتبار أول اإلسالم -
 .آخر األمر

 ي به.مل ير ربه ليلة أسر ×الصحيح أن النيب  -
 .الصحيح أن البسملة ليست آية من الفاحتة وال من  أول كل سورة -
 الصحيح أن إبليس من املالئكة باعتبار صورته، ومن اجلن باعتبار أصله. -
، وصاحلي اإلنس أفضل ن املالئكة أفضل باعتبار البدايةالصحيح أ -

 باعتبار النهاية.
ان املوكالن بالسؤال يف لك، وأنهما املالصحيح إثبات اسم منكر ونكري -

 .امسهما قد صحتواألحاديث بإثبات القرب، 
، ، واألحاديث قد صحت بهواحلق إثبات خروج املهدي قبل قيام الساعة

 ، فإن عيسى عليه السالم وإن كانح تأويلها بأنه عيسى عليه السالموال يص
ذي أخرب ، إال أنه ال بد وأن خيرج املهدي الهو املهدي األكرب يف آخر الزمان

 .حاديث الصحيحة بامسه وصفته، واهلل أعلميف األ ×به النيب 
 .صواب أن خلق العرش كان قبل القلمال -
صغائر مؤثرة يف الصدق؛ يف صدق لصواب َأنَّ الصغائر على قسمني: )ا -

األنبياء، احلديث ويف تبليغ الرسالة ويف األمانة، فهذه ال جيوز أن تكون يف 
ؤثرة يف مقام الرسالة، ألجل أنها قادحة أو م ها،واألنبياء منزهون عن

أو يف  ،والثاني من األقسام صغائر مما يكون من طبائع البشر يف العمل
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أو يف ما أشبه ذلك، أو من جهة النقص يف حتقيق أعال املقامات  ،النظر
 بل نقول جائزة، واهلل أعلم . ذلك، فهذه جائزة، وال نقول واقعة،وأشباه 

 ، إال بدليل فاصل.ن مكلفون مبا كلف به اإلنسأن اجلاحلق  -
مبا  ، ويتنعم، ويكون يف املرتبة اليت يستحقهااحلق أن مؤمنهم يدخل اجلنة -

 ، واهلل أعلم.يتنعم به من دخلها من اإلنس
الشمال يف اليد األخرى هلل واألقرب إن شاء اهلل تعاىل عدم إثبات اسم  -

 .هلل أعلمتعاىل، ألن الوارد يف ذلك ضعيف، وا
اء أنَّ التخفيف وقع الصواب واألصح يف ختفيف الصالة ليلة اإلسر -

ُثمَّ ُخفَِّف عنه عشرًا فصارت أربعني، ُثمَّ  ،يعين كانت مخسني عشرًا عشرًا،
ُخفَِّف عنه عشرًا فصارت ثالثني، ثم خفف عنه عشرًا فصارت عشرين، ثم 

ثم ملا رجع إىل خفف عنه عشرًا فصارت عشرًا، ثم خفف عنه مخسًا، 
ما موسى قال: إنها كثرية إنَّ أمتك لن تطيق ذلك، فقد عاجلُت من أمر أميت 

فسمعت ) :قال (لقد استحييت من ربي)؟: عاجلت أو كما قال، فقال نبينا
 .(1) (لقد أمضيت فريضيت وخففت عن عبادي :من يقول

 .األنبياء ما مل تتخذ شعارا عليه الصحيح جواز الصالة على غري -

                                                 

ويف األنبياء، (، 3207رقم: )البخاري يف بدء اخللق، باب ذكر املالئكة، حديث املعراج  (1)
ويف فضائل (، 3394رقم: )، چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   چ باب قول اهلل تعاىل: 

( يف اإلميان، باب 164) :ومسلم رقم(، 3887رقم: )، باب املعراج، ×أصحاب النيب 
 ×.راء برسول اهلل اإلس
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، احلي إال العمل الذي ورد به النصواحلق أن امليت ال يصل من عمل  -
ا ورد به الدليل ألن األمر غيب، واملتقرر أن الغيب مبناه على التوقيف، فم

 .أنه يصل فهو يصل، وما ال، فال، واهلل أعلم
الشأن ال  ، والوارد يف هذاتلقني امليت بعد الدفن من البدع واحلق أن -

 .به احلجة يصح وال تقوم
هذا  ، ولكن نقول:صل يف األموات أنهم ال يسمعونوالصحيح أن األ -

ال ما أثبته النص الصحيح ، فهم ال يسمعون إعام إال فيما خصه الدليل
 ، واهلل أعلم.نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، كسماع امليت قرع الصريح

لتزم اللتزام يف غري امل، أو اوأما التمسح جبدران الكعبة، والتعلق بأستارها -
، فكل ذلك ال أصل له، وهو خالف السنة، وإْن الذي بني الركن والباب

، ، كما أثر إنكار ذلك عن بعضهمأثر شيء من ذلك عن بعض السلف
، واملعول ×والصواب مع من أنكره إذ مل يثبت شيء من ذلك عن النيب 

قوله ويرد ، فكل يؤخذ من ×، والفضائل على ما صح عنه يف العبادات
، ألن ، فمن فعله معتقدا حصول الربكة×إال من ثبتت له العصمة، وهو 

، واالعتقاد، فاملسجد كله مبارك، الكعبة مباركة؛ فهو خمطئ يف هذا الفهم
لتربك بل احلرم كله مبارك، أفيجوز التمسح جبدران املسجد، وُعُمده، أو ا

ة، والشفاء، وهذا مبا يعلق فيها من تراب، أو غبار، رجاء حصول الربك
حرمه هي ما شرعه اهلل من والربكة اليت جعلها يف بيته، وظاهر الفساد، 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       چ  ،، وما خصه من مضاعفة احلسناتالطاعات

 واهلل اعلم . . (1) چڱ    ڱ  ں  ں  
                                                 

 .96آل عمران:  (1)
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أنها تعين العلماء ، (1)چی   ی  یچ: والصواب يف قوله تعاىل -
م من أولي األمر، فالعلماء يبيِّنون األحكام الشرعية، واألمراء معًا، فكله
 واألمراء ينفِّذونها.

الصواب أن الكرسي املضاف إىل اهلل تعاىل إمنا يراد به موضع القدمني،  -
 : يراد به العلم فقد أبعد، ومن قال: هو العرش  فما أصاب.لومن قا

: لفظي  يقالبأن لفظي بالقرآن خملوق، وال :واحلق أنه ال جيوز القول -
ولكن األمر جممل حيتاج إىل ، بالقرآن غري خملوق، فال يطلق ال هذا وال هذا

( إن أريد به ما يرجع إىل : )لفظي بالقرآن خملوق، فإن أريد بقولهتفصيل
وإن ، وحركة لسانه ونربات صوته فهو حق صفته هو من صوته وتالوته

ويقال يف ، م اهلل تعاىلأريد به عني املقروء واملتلو، فهو باطل، ألنه كال
، واملتقرر عند أهل السنة أن األلفاظ اجململة ال اللفظة الثانية عكس هذا

لتفصيل حتى يتميز حقها من ، بل توقف على ا، وال ترد مطلقاتقبل مطلقا
كنما ، لباطلها، فيقبل احلق ويرد الباطل، فالصوت واألحلان صوت القاري

  . أعلم، واهللاملتلو واملقروء قول الباري
 .ن الذبيح هو إمساعيل عليه السالمواحلق احلقيق بالقبول أ -
، وقد استقر عليه يل عثمان على علي رضي اهلل عنهماوالصواب تفض -

 أمر أهل السنة.
 ،الختياره ×، فقد أرشد النيب حلق أن خالفة أبي بكر كانت بالنصوا -

هو ورسوله واملؤمنون وأن اهلل تعاىل يأبى  ،وأخرب خبالفته إخبار راض عنها
 إن مل جتديين) :، وقال للمرأةإال أبا بكر، وقدمه يف الصالة وهي أعظم منها

                                                 

 .59النساء:  (1)
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، وهو النصوص اليت تدل األمة الختياره وغريها من ،(1) (فأتي أبا بكر
 القول الوسط بني األقوال الواردة يف املسألة.

 والصحيح أن عذاب القرب ونعيمه يكون على الروح واجلسد. -
لجسد فقط فهي متوت بهذا واحلق أنه إن أريد مبوت الروح مفارقتها ل -

ن، فهذا ، ولكن إن أريد بها فناؤها واضمحالهلا وكأنها مل تكاالعتبار
، ألن الروح خلقت للبقاء ال للفناء، وقد دلت األدلة أنها تبقى بعد باطل

 مفارقة اجلسد منعمة أو معذبة، واهلل أعلم.
، منه ما هو مستمر دائم، ومنه ما هو مؤقت منقطععذاب القرب واحلق أن 

واألمر يف عذاب  ،عصاة املوحدين ، ومنقطع علىفهو دائم على الكفار
 عصاة املوحدين يف القرب حتت املشيئة، واهلل أعلم.

 .×واحلق منع التوسل بذات النيب  -
 .واحلق منع التوسل باجلاه -
 ، واهلل أعلم.فهو باطل ×واحلق أن كل حديث يف التوسل جباه النيب  -
 ×.واحلق أن وضع النبات الرطب على القرب من مجلة خصائصه  -
 واحلق حرمة التمائم من القرآن، واهلل أعلم. -
 .الصحيح حرمة زيارة النساء للقبورو -
 .رة قرب الكافر لالتعاظ واالعتبار، واهلل أعلموالصحيح جواز زيا -
تأولني، ألنهم مل يقصدوا اختيار والصواب عدم تكفري أهل األهواء امل -

فهم كاجملتهد  ،الكفر، بل بذلوا وسعهم يف إصابة احلق فلم حيصل ما زعموه

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
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وأما اجلمهية أتباع اجلهم بن ، املخطئ هذا الذي عليه حمققو علماء األمة
 صفوان فإنهم كفار على ما قرره أهل السنة واهلل أعلم.

، وأما الربكة يف ×يف ذات النيب  واحلق أن الربكة الذاتية ال تكون إال -
 غريه فإنها بركة معنوية الزمة، واهلل أعلم.

والصواب أن يقال: إن هلل صورة تليق به سبحانه، وآلدم وذريته صور  -
، وال تعطيل لصورة اهلل وال حتريف ،وال متثيل ،تليق بهم، من غري تكييف

 مع الفارق بني صفات املخلوق وصفات اخلالق. وال صفاته،
 ،وإن نفي الصورة عن اهلل قول اجلهمية، كما قال اإلمام أمحد وغريه هذا

وقد بسط الشيخ ابن تيمية الكالم يف املسألة يف آخر بيان تلبيس اجلهمية 
 .(1) بسطًا شافيًا

إمنا يراد به امتثال مقتضى الشرع، يف فعل واحلق أن التوسل يف القرآن  -
يراد به تلك املنزلة اليت يف  ×فظ النيب ، والتوسل يف لاملأمور وترك احملظور

، والتوسل يف لفظ غي إال لواحد من عباد اهلل تعاىلاجلنة واليت ال تنب
 الصحابة إمنا يراد به طلب الدعاء.

والصحيح أن التوسل الوارد يف حديث األعرابي األعمى يراد به طلب  -
 .×الدعاء من النيب 

ني إمنا يكون بدعائهم ال بذواتهم؛ والصواب أن التربك باألولياء والصاحل -
أو حبقهم كل ذلك ال جيوز وهو  ،أو جباههم ،ألن التربك بذوات الصاحلني

والتربك بالذات خاص بنبينا  الشرك األكرب واألصغر فُيحذر منه،دائر بني 
 ال بعد موته واهلل أعلم. ،فيما انفصل عن جسمه يف حياته فقط ×حممد 

                                                 

 .(6/498) :بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية (1)
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كلها قد فقدت، وما يقال يف بعض البالد  ×يب واحلق أن مجيع آثار الن -
، أو غري ذلك فكله كذب خمتلق، أو نعله ،أو جبته ،من أن هذا هو شعره

 .واهلل أعلم
واحلق أن اجلنة اليت دخلها أبونا آدم هي جنة اخللد، بل نقل ابن تيمية  -

جنة ، ومن قال بأنها  ا القول هو املأثور عن أهل السنةرمحه اهلل تعاىل أن هذ
 .، واهلل أعلم(1) فإمنا هو قول تلقاه عن أهل البدعيف األرض 

والصواب أن الكنف ثابت هلل عز وجل على ما صح يف األحاديث  -
ومنها حديث الباب، ومن معاني الكنف عند السلف: الناحية  ،الصحاح

فال حاجة الدعاء اجملاز فيه لنفيه وتعطيله عن اهلل  ، واحلجاب،والسرت
ذلك ال جيوز يف حق اهلل وأمسائه وصفاته، بل جيب إثباته هلل  ألن حقيقة،

، وال وال حتريف، ومن غري متثيل ،على الوجه الالئق باهلل من غري تعطيل
 واهلل أعلم. تكييف كباقي الصفات،

 ، واهلل أعلم.احلقيق بالقبول أن النار ال تفنىواحلق  -
بلبس الصوف، فهم  والصواب أن الصوفية مشتقة من التعبد هلل تعاىل -

 يعرفون به، واهلل أعلم.
والصواب يف إطالق لفظ اجلاهلية على هذا القرن أن يقال: جاهلية  -

، أو غالب أهل هذا القرن، وأما التعميم فال يصح بعض أهل هذا القرن
 زالت اجلاهلية العامة. ×، ألنه ببعثة النيب وال جيوز

 الف النص واجتهاديةوالصحيح أن وسائل الدعوة توقيفية فيما خ -
 ، واهلل أعلم.مادامت الوسيلة يف دائرة الدليل
                                                 

 .(4/347) :جمموع الفتاوى (1)
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، وال خري فيها، والصواب املقطوع به أن البدع يف الدين كلها ضاللة -
 .واهلل أعلم

 واحلق أن املتعة يف النكاح حرام إىل يوم القيامة، واهلل أعلم. -
سنة أم ماذا؟  أهي نيك املولود ـوقد حبثت يف مسألة التحنيك ـ أعين حت -

لعدم ورود ما يدل على اقتداء  ×وكان األقرب عندي أنها من خصائصه 
يف هذا األمر، وهم أعلم الناس بالشرع، ويف املسألة حبث، × الصحابة به 

 .واهلل أعلم
)وقد تكلم الناس من أصحابنا وغريهم  :قال ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل -

م قبله؟ وجعلوها قولني متناقضني، يف )استطاعة العبد( هل هي مع فعله أ
وهذا هو الغالب على مثبتة القدر  وم جعلوا االستطاعة مع الفعل فقط،فق

وقوم  ري ومن وافقهم من أصحابنا وغريهم،املتكلمني من أصحاب األشع
 على النفاة من املعتزلة والشيعة،جعلوا االستطاعة قبل الفعل، وهو الغالب 

ح إال لفعل واحد، إذ هي مقارنة له ال تنفك وجعل األولون القدرة ال تصل
وجعل اآلخرون االستطاعة ال تكون إال صاحلة للضدين، وال تقارن  ،عنه

الفعل أبدًا، والقدرية أكثر احنرافًا، فإنهم مينعون أن يكون مع الفعل قدرة 
 حبال، فإن عندهم أن املؤثر ال بد أن يتقدم على األثر ال يقارنه حبال، سواء

والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة القدرة واإلرادة واألمر، يف ذلك 
ارنه استطاعة ومقارنة له أيضًا، وتق ،أن االستطاعة متقدمة على الفعل

فاالستطاعة نوعان: متقدمة صاحلة للضدين،  أخرى ال تصلح لغريه،
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ومقارنة ال تكون إال مع الفعل، فتلك هي املصححة للفعل اجملوزة له، 
 واهلل أعلم . .(1) ملوجبة للفعل احملققة له(وهذه هي ا

واحلق أن العباد يطيقون أكثر مما كلفوا به، فقول الطحاوي رمحه اهلل  -
، بل ، ليس بسديد، فرمحه اهلل تعاىل(2) وال يطيقون إال ما كلفهم(: )تعاىل

 .العباد يطيقون أكثر مما كلفهم اهلل تعاىل به
 .ميني، واهلل أعلم ق أن نذر املعصية فيه كفارةواحل -
يف حديث بيان صفات السبعني  ،(3) (وال يسرتقون) :والصواب أن زيادة -

 .، واهلل أعلمألفا ال تصح، بل هي ضعيفة لشذوذها
مل التربك بكل اسم من ، يش: السالم عليكموالصواب أن قول القائل -

يك يف اره السالمة عل)السالم( الذي من آث :، والتربك باسم اهللأمساء اهلل
، ، ويف الدنيا، ويف األعضاءدينك ودنياك، فهو دعاء لك بالسالمة يف الدين

 ، إىل آخر ذلك.والصفات، واجلوارح
والصواب التصريح بأن حياة األنبياء برزخية ليست كحياتي الدنيا  -

واآلخرة، ولكن اهلل أعلم حبقيقتها، وأن حياتهم يف القبور أكمل من حياة 
 الشهداء.

أن التربك بالطعام وفضلة الوضوء والشراب من خصائصه والصحيح  -
، ×، بل ال نعلم فيها خالفا بني أصحاب النيب ، وال يقاس عليه غريه×

 واهلل أعلم.

                                                 

 .(8/372) :جمموع الفتاوى (1)
 .78: ـص منت الطحاوية بتعليق األلباني (2)
 .(1/490) :ن فقهها وفوائدهاسلسلة األحاديث الصحيحة وشيء م (3)
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نصوص الصفات وحقائق  والصحيح أن يف القرآن جماز إال فيما كان من -
 .اليوم اآلخر، واهلل أعلم

من باب إضافة الصفة إىل  ووالصواب أن إضافة املعارج إىل اهلل تعاىل ه -
 .موصوفها، ألن املعارج معناها العلو، واهلل أعلم

يب وال غريه والصواب قول اجلمهور وأنه ال تنعقد اليمني مبخلوق ال بن -
 ، واهلل أعلم.بل ينهى عن احللف به

واحلق أن من قال من أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل بأن شد الرحل إىل قرب  -
، ألن من ×نه إمنا يريد به شد الرحل إىل مسجد النيب جائز فإ ×النيب 

، وال يقصدون مسجده أن يصل شاد الرحل إىل قربهلوازم شد الرحل إىل 
، ألن اد منهم غري هذا املعنى فقد أخطأ، ومن أرهذا رمحهم اهلل تعاىل إال

 .مة شد الرحل إىل القبور أيا كانت، واهلل أعلماحلق حر
  شأن ذي القرنني فال جنزم بأنه كان نبيا،والصواب: هو التوقف يف -

، لقول والصحيح التوقف يف أمر تبع أيضا، فال ينبغي اجلزم بأنه كان نبيا
، وما أدري ذا القرنني نبيا كان أم ما أدري أتبع نبيا كان أم ال): ×النيب 

 واهلل أعلم . .(1) وصححه األلباني يف صحيح اجلامع رواه احلاكم، (،ال
يته فإنه يعامل معاملة عندي أن الرافضي إن كان خيفي رافضوالصحيح  -

 ، واهلل أعلم.املنافقني

                                                 

صحيح اجلامع الصغري (، و104، رقم: )(1/92) :املستدرك على الصحيحني للحاكم (1)
 (، و5524) :، رقم(2/969) :وزيادته
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عباداتهم  والصحيح أن التشبه املطلق بالكفار يف كل ما كان من -
 .وعاداتهم ردة عن الدين

 ،واألقرب يف تعريف الطاغوت أنه كل ما جتاوز به العبد حده من معبود -
 .، أو مطاعأو متبوع

صفات اهلل تعاىل غري حمصورة بعدد، كما قلناه يف األمساء، ن والصواب أ -
 .واهلل أعلم

بل لكل  تامة بني الرجل واملرأة،والصواب أن اإلسالم مل يأت باملساواة ال -
ألن  سالم دين العدل ال دين املساواة،واحد طبيعته وما يصلح له، فاإل

 مساواة املختلفني مما ُيذم وال ُيمدح.
باطن ال جتوز بأي حال من ملواالة للكفار يف الظاهر والوالصواب أن ا -

 ، وكالم بعض أهل العلم الذي يفهم جتويز بعض أنواع املواالة الاألحوال
م ال يريدون إال الرب والصلة ، وهو أنهبد وأن حيمل على املعنى الصحيح

 .فقط، واهلل أعلم
، فأما عي، والثاني شروالصواب أن البدعة هلا إطالقان األول لغوي -

ويف هذا  ،اإلطالق اللغوي فتعين البدعة إحداث ما ليس له مثال سابق
وحنو قول عمر رضي اهلل عنه بشأن الرتاويح:  ،اإلطار يدخل تعريف العز

ال املعنى  ،، مراده البدعة باملعنى اللغوي للبدعة(1)(نعمت البدعة هذه)
 االصطالحي.

هي ثروة  قهية أن نقول فيها:والصحيح املقطوع به بالنسبة للمذاهب الف -
، وال نردَّها فقهية عظيمة، علينا َأن ندرسها، ونستفيد منها، وال نتعصب هلا
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، ونْأخذ منها احلق والصواب على إِلمجال، ونتجنب ضعفهاعلى وجه ا
 ضوء الكتاب والسنة، وبفهم سلف اأُلمة.

لف يف أما مسألة رد السالم على أهل الكتاب فيما لو سلموا فقد اختو -
وقالت طائفة: ال جيب الرد  : فاجلمهور على وجوبه وهو الصواب،وجوبه

: والفرق: أنا والصواب األول ،عليهم كما ال جيب على أهل البدع
 :خبالف أهل الذمة،مأمورون بهجر أهل البدع تعزيرًا هلم وحتذيرًا منهم 

قلت: ومما يرجح رأي اجلمهور يف وجوب الرد على أهل الكتاب قوله 
د فإمنا يقول أحدهم: السام عليكم، فقل إذا سلم عليكم اليهو) :×

 .(2)(إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم) ×:وقوله  ،(1)(وعليك
وجعل  ،والصحيح يف الصوفية أنهم مسوا بذلك لكثرة لبس الصوف -

حلكم قال ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف بيان ا، لبسه مما يتقرب به إىل اهلل تعاىل
)فطائفة ذمت الصوفية والتصوف، وقالوا إنهم مبتدعون  :على الصوفية

خللق، وكال خارجون عن السنة... وطائفة غلت فيهم وادعوا أنهم أفضل ا
والصواب: أنهم جمتهدون يف طاعة اهلل، كما  ،طريف هذه األمور ذميم

 اجتهد غريهم من أهل طاعة اهلل، ففيهم السابق املقرب حبسب اجتهاده،
ومنهم املقتصد الذي هو من أهل اليمني، ويف كل من الصنفني من قد 

ليهم ومن املنتسبني إوفيهم من يذنب فيتوب أو ال يتوب،  جيتهد فيخطئ،
وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع من هو ظامل لنفسه عاٍص لربه، 
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 .(1) والزندقة، كاحلالج، وإن أنكر طائفة من مشايخ الصوفية أنه منهم(
 .واهلل أعلم

هو ما قاله أبو العالية رمحه اهلل  ×والصحيح يف معنى الصالة على النيب  -
، (2)هي ثناؤه عليه يف املأل األعلى× تعاىل من أن صالة اهلل تعاىل على نبيه 

 .واهلل أعلم
مل تقبل له ) :يف حق من أتى كاهنا أو عرافا فسأله ×واحلق أن قوله  -

نه ، أليرتكها ، وال يريد به أنهأي ال ثواب له فيها ،(3) (الصالة أربعني يوما
 ، واهلل أعلم.لو تركها بالكلية لكان كافرا

ما شاء اهلل وشئت( لثبوت النهي عنها يف السنة : )واحلق أنه ال جيوز قول -
 ، بل هي من شرك األلفاظ، واهلل أعلم.(4) الصحيحة

 ،مشهود هلم باجلنة وقد استقر أمر أهل السنة على أن اخللفاء األربعة -
باجلنة، وكان طائفة من × الزبري وغريهما ممن شهد له الرسول وولطلحة 

، وطائفة أخرى من خاصة× ال نشهد باجلنة إال لرسول  :السلف يقولون
والصواب جلنة وال يقولون نشهد هلم باجلنة، هم يف ا :أهل احلديث يقولون

 أهل السنة.أنا نشهد هلم باجلنة كما استقر على ذلك مذهب 
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ال إله إال اهلل( أي ال معبود حق إال اهلل، وأنه ال بد : )واحلق أن معنى -
وإمنا ، اك أشياء عبدت من دون اهلل تعاىلألن هن ،حبق(: )من زيادة لفظ

 .املعبود حبق هو اهلل تعاىل، واهلل أعلم
 واهلل أعلم. ،صالة الرغائب من احملدثات والبدعواحلق أن  -
)أبا أجاد( إن كان جملرد ضبط التواريخ فقط،  :ز تعلموالصحيح جوا -

استطالع أمور الغيب فإنه ال جيوز، بل هو من الكفر، وأما تعلمها بقصد 
 .واهلل أعلم

، ال ى اهلل تعاىل من باب اخلربية فقطوالصحيح جواز إطالق الشيء عل -
 وال الوصف، واهلل أعلم. ،من باب التسمية

االسم الكلي العام ليس هو التمثيل الذي حذر والصحيح أن االتفاق يف  -
منه أهل السنة، ولكن أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل قد حذروا من التمثيل 

االتفاق يف االسم : )واإلضافة والتخصيص، والقاعدة تقول ،بعد التقييد
واهلل  ،الكلي العام ال يستلزم االتفاق بعد التقييد واإلضافة والتخصيص(

 أعلم .
ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل أن احلق كان مع علي بن أبي طالب رضي وقرر  -

، (1) اهلل عنه، أعين يف الفتنة اليت جرت بني الصحابة رضي اهلل عنهم أمجعني
 .واهلل أعلم

والصواب ما عليه اجلمهور يف أن الدعاء سبب حلصول اخلري املطلوب  -
أهلمه دعاءه  ابعبد خريوإذا أراد اهلل  ،كسائر األسباب املقدرة واملشروعة
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كما أن  ،وجعل استعانته ودعاءه سببا للخري الذي قضاه له ،واالستعانة به
 .أو يرويه أهلمه أن يأكل ااهلل تعاىل إذا أراد أن يشبع عبد

)والصواب الذي عليه أئمة الفقه  :وقال أبو العباس رمحه اهلل تعاىل -
ونوع مصحح للفعل  ،هنوع مع الفعل مقارن ل :والسنة أن القدرة نوعان
وحتصل  ،وهذه هي اليت يتعلق بها األمر والنهي ،ميكن معه الفعل والرتك

إما بنفسها  ،وتبقى إىل حني الفعل ،وتكون قبل الفعل ،للمطيع والعاصي
وإما بتجدد أمثاهلا عند من يقول األعراض  ،عند من يقول ببقاء األعراض

  .(1) ال تبقى(
والصواب هو ما عليه : ) شأن يزيد بن معاويةوقال رمحه اهلل تعاىل  يف -

األئمَّة، من أنَّه ال ُيَخصُّ مبحبة وال يلعن، ومع هذا فإن كان فاسقًا أو ظاملًا 
فاهلل يغفر للفاسق والظامل، ال سيما إذا أتى حبسنات عظيمة، وقد روى 

قال:  ×البخاري يف صحيحه عن ابن عمر رضي اهلل عنهما: أنَّ النَّيبَّ 
، وأول جيش غزاها كان (2) (ل جيش يغزو القسطنطينيَّة مغفوٌر لهأوَّ)

فالواجب ...  أمريهم يزيد بن معاوية، وكان معه أبو أيوب األنصاري
، وامتحان املسلمني االقتصاد يف ذلك، واإلعراض عن ذكر يزيد بن معاوية

 .(3) فإنَّ هذا من البدع املخالفة ألهل السنَّة واجلماعة( به،
، ال اجلامدة ،اهلل( من األمساء املشتقة) :اب أن االسم األحسنوالصو -

 .واهلل أعلم
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 .الرشيد ليس من أمساء اهلل تعاىل والصواب أن -
 .، واهلل أعلموالصواب أن املسعر من مجلة األمساء، لصحة احلديث به -
 ،قط، وإمنا هو الستري فأن الساتر ليس من األمساء احلسنىوالصواب  -

 .واهلل أعلم
والصواب ضعف الزيادة الواردة عند الرتمذي يف تعداد أمساء اهلل  -

، واهلل ، وهو مدلس، وقد عنعنألنها من طريق الوليد بن مسلم ،تعاىل
 أعلم.

: ما نقوله يف واحلق أن اهلرولة من صفات اهلل تعاىل الفعلية، ونقول فيها -
 ته، ألن اهلل تعاىل ، من أنها هرولة تليق جبالل اهلل تعاىل وعظمسائر الصفات

 واهلل أعلم . .(1)چٿ     ٹ  ٹ   ٿٺ  ٿ        ٿچ
والصواب أنه ال ينبغي تسمية علم أصول الدين بعلم الكالم، ألن  -

الكالم مذموم، والعقيدة املستمدة من كالم اهلل ورسوله، وقضاياها وأدلتها 
 ليست من الكالم املذموم.

، أي دل على إثباتها السمع والصواب أن العلو صفة خربية عقلية -
والعقل، خبالف الوجه واليدين واالستواء وحنوها فإنها صفات خربية 

 حمضة.
: فيقال: هو شيء ؟ والصواب التفصيلواختلفوا هل املعدوم شيء -

باعتبار العلم، أي باعتبار وجوده يف الذهن، وليس بشيء باعتبار الوجود 
 يف اخلارج، واهلل أعلم.

                                                 

 .11الشورى:  (1)
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ألفعال منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح، حسنًا وقبحًا والصواب أن ا -
ذاتيًا، يعرف بالعقل، وأن كل ما كان حسن يف العقل فإن الشرع يأمر به 
ويزيده األمر به حسنا، وكل ما هو قبيح فإن الشرع ينهى عنه فيزيده قبحًا. 

 فال تعارض بني العقل والشرع يف هذه املسألة.
ل على حسن الفعل وقبحه فإنه ال يقتضي والصواب أن العقل وإن د -

وجوبًا وال حترميًا، فال وجوب إال بالشرع، وال حتريم إال بالشرع، فاألحكام 
 عقاب ال يكون إال بعد ورود الشرع،التشريعية ال تؤخذ إال من الشرع، وال

فاألفعال احلسنة سبب للثواب، واألفعال القبيحة سبب للعقاب، ولكن 
بالشرع ال سيما مسألة العقاب، فالعقاب ال يرتتب  هذه السببية مربوطة

بد من قيام احلجة وبلوغ الرسالة، واهلل  على جمرد األفعال مطلقًا، بل ال
 .أعلم

إن قيل: هل الرب جل وعال يريد املعصية؟ فقل: يريدها بإرادته  -
 وال يريدها بإرادته الشرعية، واهلل أعلم. ،الكونية

: )ال املماثل يف صفات اهلل تعاىل بقولناوالصواب أن نعرب عن نفي  -
ألن نفي التمثيل هو الوارد يف القرآن، واملتقرر أن التعبري عن  ،(متثيل

 املعاني الشرعية بألفاظ النصوص هو الواجب، واهلل أعلم.
  .والصواب: أن اهلل يتكلم بالقرآن حني إنزاله -
 . هذه األمةويف ،والصواب: أن كرامات األولياء ثابتة فيمن قبلنا -
تنازع العلماء فيما لو قال عبد: أشهد أن ال إله إال اهلل، هل تلتحق به قد  -

أحكام اإلسالم؟ أم أن أحكام اإلسالم مقيدٌة بذكره للشهادتني معًا؟ 
وحصل الغلط  ،واخلالف هنا ليس لفظيًا، وهذه مسألة تكلم فيها املتأخرون
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هنا له ظاهر وباطن، فأما من فيها، والصواب يف هذه املسألة: أن احلكم 
جهة األحكام الباطنة، اليت بني العبد وبني ربه سبحانه وتعاىل، فمن قال: ال 
إله إال اهلل على مقصد الدخول يف دين اإلسالم، فإن هذا يف الباطن يكون 
مسلمًا، فلو أدركه املوت أو قتل ومل يقل: وأشهد أن حممدًا رسول اهلل، فال 

كون قد مات على اإلسالم؛ ألن تأخريه لذكر شهادة شك أنه يف الباطن ي
وأما من جهة األحكام الدنيوية،  مل يكن عن تفريط، أن حممدًا رسول اهلل

فهذا حمل نزاع بني الفقهاء، والصحيح من أقواهلم: أن من قال ذلك ومل 
يدرك الثانية ملانع فإن أحكام اإلسالم تتعلق باألوىل، وهذا هو الذي دل 

ت يف الصحيحني من حديث سعيد بن املسيب عن أبيه، قال: )ملا عليه ما ثب
و عبد اهلل  ،، وعنده أبو جهل×حضر أبا طالب الوفاة جاءه رسول اهلل 
 يا عم، قل: ال إله إال اهلل،): ×بن أبي أمية بن املغرية، فقال رسول اهلل 

من  ودل عليه ما ثبت يف الصحيحني أيضًا ،(1) (كلمة أشهد لك بها عند اهلل
حديث املقداد بن األسود رضي اهلل عنه أنه قال: )يا رسول اهلل، أرأيت إن 
لقيت رجاًل من الكفار فقاتلين فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم 
الذ مين بشجرة، فقال: ال إله إال اهلل، أفأقتله يا رسول اهلل بعد أن قاهلا، 

 :قد قطع يدي، ثم قال ، فقال: يا رسول اهلل، إنه(ال تقتله): ×فقال النيب 
ال تقتله، فإن قتلته فإنه )ذلك بعد أن قطعها، فقال عليه الصالة والسالم: 

 ،(2) (مبنزلتك قبل أن تقتله، وإنك مبنزلته قبل أن يقول كلمته اليت قال
وكذلك ما جاء يف حديث أسامة بن زيد ملا قتل رجاًل وقد قال: ال إله إال 
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فكيف تصنع بـ)ال إله إال اهلل( إذا : )× اهلل يف املعركة، فقال له النيب
 .(1) (جاءت يوم القيامة

أو نفاقًا إال إذا  ،أو شركًا ،أو القول كفرًا ،والصواب أنه ال يسمى العمل -
 كان الشارع قد مساه كذلك. 

جمرد التصديق فقط، بل هو تصديق  هإن :والصواب أن اإلميان ال يقال فيه -
ل: هو التصديق املستلزم للقبول واإلذعان خاص، والعبارة األصح أن نقو

 واالنقياد.
وقد اختلف أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل يف مسألة وقوع الصغائر من  -

ة األنبياء عليهم السالم ، والصواب َأنَّ الصغائر على قسمني: صغائر مؤثر
يف صدق احلديث ويف تبليغ الرسالة ويف األمانة، فهذه ال جيوز  يف الصدق،

ألجل أنها قادحة أو مؤثرة يف  األنبياء، واألنبياء منزهون عنها،ون يف أن تك
 مقام الرسالة.

والثاني من األقسام صغائر مما يكون من طبائع البشر يف العمل أو يف النظر 
أو يف ما أشبه ذلك، أو من جهة النقص يف حتقيق أعال املقامات وأشباه 

 -عز وجل  -جائزة، واهلل  ذلك، فهذه جائزة، وال نقول واقعة؛ بل نقول

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ        ٱچ ×:أنزل على نبيه 

، (2)چڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ
 . غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ×فالنيب 

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
 .2-1الفتح:  (2)
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والصواب أنَّ الرجال والنساء من املكلفني من اجلن واإلنس يرون ربهم  -
 نة.عز وجل إذ كانوا من أهل اجل

ففيها ما هو من كالم اهلل،  والصواب أنَّ التوراة واإلجنيل فيها وفيها: -
ناس الباطلة، وفيها ما ُحرِّف لفظه، وفيها ما وفيها ما هو من إضافات ال

وحتريف  ،حتريف اللفظ ُحرِّف معناه، اجتمعت فيها كل أنواع التحريف:
 وترك األحكام، وهذا له تفاصيل يف حملها. ،املعنى

، ، إذن كوني قدري، وإذن شرعي دييناحلق أن إذن اهلل تعاىل قسمانو -
يقع يف ملكه  -عز وجل  -فما من شيء يقع إال بإذن اهلل، وإال فيكون اهلل 

بل عموم قدرة اهلل بالنقائص،  -عز وجل  -َوْصٌف هلل  ما مل يأذن به، وهذا
ت أنَُّه ال وقوته وملكوته وجربوته وقهره وملكه هلذا امللكو -عز وجل  -

لكن له حكمة يف َأْن يقع  إال بعلمه سبحانه وبإذنه ومشيئته،حيصل شيء 
لكنه مل يأذن به  ،فقتل القتيل ظلمًا َوَقَع مبشيئة اهلل الكونيةهذا الشيء، 

بل نهى عنه، اقتحام الكعبة واملسجد احلرام وإسالة الدم فيه مل يقع  ،شرعًا
فإذًا جيتمع يف إذن اهلل هلل الكوني، ، ولكنه وقع بإذن ابإذن اهلل الشرعي

وأما إذن اهلل ، احملمود واملذموم، الشر واخلري، الكوني الطاعات واملعاصي
وأما ما نهى به،  -عز وجل  -هي ما َأَمَر اهلل الشرعي، إرادة اهلل الشرعية ف

 عنه فإنه مل ُيِرْدُه َشْرَعًا.
وله الفالسفة، والصواب أن املوت صفة وجودية، ال عدمية كما تق -

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   چ والدليل على أنه صفة وجودية قول اهلل تعاىل: 

هو الذي خلق  ،واملعدوم ال يوصف بكونه خملوقا، (1)چٺ   ٺ    ٿ
                                                 

 .2امللك:  (1)
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املوت واحلياة يدل على أن املوت صفة وجودية، وثبت يف الصحيحني أن 
ذبح بني يؤتى يوم القيامة باملوت على صورة كبش أملح في) قال: ×النيب 

يا أهل النار  :يا أهل اجلنة خلود وال موت، ويقال :اجلنة والنار، فيقال
خلود وال موت، فيزداد أهل اجلنة نعيما إىل نعيمهم، ويزداد أهل النار 

 .(1) (حسرة إىل حسرتهم
هو  ،ال يتقدم وال يتأخر ،والصواب أن املقتول كغريه أجله مقدر بالقتل -

ٴۇ    ۈڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ :داخل يف قول اهلل عز وجل

ومن بذلك أن حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت ، (2)چۋ
وبأخي  زوجي رسول اهلل، وبأبي أبي سفيان)اللهم أمتعين ب ×:للنيب 

 ،وأيام معدودة ،لقد سألت اهلل بآجال مضروبة) ×:معاوية، فقال النيب 
 ،لهأجيتقدم شيء عن  وال ،ال يؤخر اهلل شيئا عن أجله ،وأرزاق مقسومة

أو عذاب يف القرب لكان خريا  ،ولو سألت اهلل أن يعيذك من عذاب يف النار
 .(3) (وأفضل

 .كما أن إبراهيم خليل اهلل ،والصواب أن حممدا خليل اهلل -
والصواب أن الكرسي خملوق آخر غري العرش، وهو موضع قدمي  -

 الرمحن جل جالله.

                                                 

 تقدم خترجيه. (1)
 .49يونس:  (2)
( يف القدر، باب بيان أن اآلجال واألرزاق وغريها ال تزيد 2663) :رقمأخرجه مسلم،  (3)

 وال تنقص عما سبق به القدر.



 

 493 

وأهله يف أصله  ،واإلميان واحد: )ىلوقال الطحاوي رمحه اهلل تعا -
)وهذا باطل  :وقال الشيخ عبدالعزيز الراجحي تعليقا على هذا، (1)سواء(

يقولون:  يس الناس فيه سواء، يقول األحناف،اإلميان ليس واحدا، ول
اإلميان سواء، وإميان أهل السماء وأهل األرض سواء، هذا من أبطل 

ننا، إميان أبي بكر مثل إميان بعض الباطل من يقول: إن جربيل مثل إميا
لو وزن إميان أهل األرض بإميان أبي بكر ) ×:الناس، قال فيه النيب 

إميان أهل السماء وأهل األرض سواء، حتى قال  :يقولون ،(2) (لرجح
وإمياني كإميان أبي بكر بعض الفسقة: إمياني كإميان جربيل وميكائيل، 

واب أن الناس يتفاوتون تفاوتا هذا من أبطل الباطل، والص وعمر نعم،
 واملرسلني مثل إميان سائر الناس؟ عظيما يف اإلميان، سواء هل إميان األنبياء

هل إميان الصديق مثل إميان  ن املالئكة مثل إميان سائر الناس؟هل إميا
ويعق  ،هذا ضعيف اإلميان الذي يشرب اخلمر سق السكري العربيد؟الفا

ويغش ويرابي، هذا إميانه ضعيف، هل  ،ويسرق أموال الناس ،والديه
مثل إميان األنبياء  ،يكون هذا إميانه مثل إميان الصديق، مثل إميان الصحابة

  .(3) واملرسلني، هذا من أبطل الباطل(

                                                 

 .63: ـمنت الطحاوية بتعليق األلباني ص (1)
 :السنة لعبد اهلل بن أمحدو (،653) :، رقم(1/418) :فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل (2)
 (.1134) :، رقم(4/44) :ألبي بكر بن اخلاللالسنة (، و821) :. رقم(1/378)

َلْو ُوِزَن ِإمَياُن َأِبي َبْكٍر ِبِإمَياِن َأْهِل اْلَأْرِض َلَرَجَح ولفظه عندهم إال أبا بكر زاد: )رمحه اهلل(: )
 (.ِبِهْم

 مل أقف عليه. (3)
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 تغسالن، إذا كانتا والصواب ما عليه أهل احلق من أن الرجلني -
ح عليهما إذا فإنه ميس كانتا مستورتني جبورب، أو باخلف، فإن مكشوفتني،

 وجدت الشروط.
ک  چواختلف أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل يف املراد بالورود يف قوله:  -

فقال بعضهم: دخول جهنم، والصواب أن املراد به ، (1)چک  گ   گ
 املرور على الصراط.

، ثم واألصح إن شاء اهلل تعاىل أن املنافقني يرون اهلل تعاىل يف العرصات -
العرصات هم املؤمنون  ذي يرى اهلل تعاىل يوم القيامة يف، فالحيتجب عنهم

فإن الرؤية خاصة بأهل اجلنة  ، وأما يف اجلنةواملنافقون، وأما الكفار فال
 .فقط، ال يشاركهم فيها غريهم، واهلل أعلم

راط إمنا هو واألقرب عندي إن شاء اهلل تعاىل أن من مير على الص -
 :ر األصليون فإنهم يقال هلم يوم القيامة، وأما الكفااملؤمنون واملنافقون

فالكفار يدخلون جهنم من األبواب، وأما ، (2)چڇ  ڇ  ڇچ
املؤمنون وعصاة املوحدين واملنافقون فإنهم ميرون على الصراط على 

 الصفة اليت وردت يف األدلة، واهلل أعلم.
والصواب ما عليه أهل السنة واجلماعة، وهو الذي عليه الصحابة  -

بعون، اتفق أهل السنة على أن اجلنة والنار خملوقتان موجودتان اآلن، والتا
رضي اهلل عنهم، والتابعون، وتابعوهم،  ×ومل يزل أصحاب رسول اهلل 

وفقهاء اإلسالم، وأهل التصوف والزهد على  ،وأهل السنة واحلديث قاطبة
                                                 

 .71مريم:  (1)
 .29النحل:  (2)
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بدع اعتقاد ذلك وإثباته، وأنهما خملوقتان اآلن موجودتان، خالفا ألهل ال
 القائلني بأنهما معدومتان اآلن، وإمنا ختلقان يوم القيامة.

واحلق أن التلقني بعد الدفن ليس من السنة، وال أصل له، وال يصح فيه  -
 حديث، واهلل أعلم.

، ألنه ليس من هدي ءة القرآن على اقرب ممنوعة مطلقاواحلق أن قرا -
بل األغلب من  ،ألكثرسلف األمة، وال عربة باالجتهادات املخالفة لفعل ا

 واهلل أعلم. ×،صحابة النيب 
، ال القرآن على احملتضر شيء من السنةواحلق أنه ال يصح يف قراءة  -

، ولكن إن قرأ عنده شيء من القرآن بال ختصيص ( وال غريهايس: )سورة
 .، فال نرى فيه حرجا، واهلل أعلمفضل زائد

ک  ک      گ  گ  چ :ه تعاىلقال بعض أهل العلم رمحه اهلل تعاىل يف قول -

جمازا، والصواب ، فسميت إميانا أي صالتكم إىل بيت املقدس ،(1)چگ
أو عمال  ،ألن العمل من اإلميان سواء كان عمال قلبيا ن التسمية حقيقية،أ

 من أعمال اجلوارح.
م شؤون احلكم من والصواب أن نصب إمام للمسلمني يف تنظي -

 ه كثرية، واهلل أعلم.، واألدلة عليالواجبات والشرع
 ،(1) (غريه) :ويف رواية ،(2) (كان اهلل ومل يكن شيء قبله) ×:قال النيب  -

 ، فأيهن أرجح؟فهي ثالث روايات ،(2) (معه) :ويف رواية

                                                 

 .143البقرة:  (1)
 (.7418رقم: ) چڤ  ڤ   ڦ  ڦ  چ يد، باب ، كتاب التوحالبخاريأخرجه  (2)
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ألنها موافقة  ( بإطالق،قبله) :أقول: رجح َشْيخ اإِلْسالِم اْبن َتْيِميََّة رواية 
املعلومة، وألنها رواية  ات األخرىللحديث اآلخر الصحيح، وموافقة لآلي

، فهي (4) وذكر احملقق أنها رواية اإلمام َأْحَمد ،(3) ، ورواها البغوياحلميدي
أوثق رواية وأكثر، وأرجح من حيث املعنى، وأما احلافظ ابن حجر فكأنه 

، وهو صادق يف أنها (5) ( ألنها أصرح يف نفي العدمغريه) :يرجح رواية
احملض، وإثبات أنه مل يكن شيء موجود مطلقًا غري أصرح يف نفي العدم 

اهلل ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى، لكن احلافظ ابن حجر مل يتعمق يف هذه املسألة، فلم 
يبني رأيًا قاطعًا، وإمنا مال ِإَلى ذلك، والصواب ما رجحه َشْيخ اإِلْسالِم 

 اْبن َتْيِميََّة َرِحَمُه اللَُّه.
روايتان: فقال  ×اهلل عنه يف رؤية النيب  وقد روي عن ابن عباس رضي -

وقيد الرؤية بالفؤاد، ومن  (6)رآه بفؤاده(: )، وقال مرةوأطلق (رآه: )مرة
مقيد أن املطلق حيمل  وجاء نص أخر ،املعلوم أنه إذا جاء نص فيه إطالق

، فابن عباس ال يصح أن يقال فيه: إنه ممن على املقيد، وهذا هو األصح
 قد رأى ربه بعيين رأسه، واهلل أعلم. ×يقول بأن حممدا 

                                                                                                                        

 چڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ ، كتاب بدء اخللق، باب البخاري أخرجه (1)

 (.3191رقم: )
 مل أقف عليها. (2)
 مل أقف عليها. (3)
 (.19876) :، رقم(33/107) :مسند أمحد (4)
 (.13/410الباري: ) فتح (5)
ڑ  ک    ک  چ ميان، باب معنى قول اهلل عز وجل: ( يف اإل176) :مسلم رقمأخرجه  (6)

 ( يف التفسري، باب ومن سورة النجم.3277)( و3276( و)3275) :، والرتمذي رقمچک
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هو حق على ، (1) چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ :والصحيح أن قول تعاىل -
، ألن األصل يف الكالم جيوز تأويله وال محله على اجملازحقيقته، وال 

، ولكن ال بد من لبقاء على الظاهر حتى يرد الناقلاحلقيقة، واألصل هو ا
فال داعي ، (2)چڻ  ڻ  ڻ  ڻ چ  :الوقوف عند حد قوله تعاىل

، للبحث عن كيفية تسبيح هذه األشياء، وإمنا املراد أخذ العربة منها فقط
 .واهلل أعلم

عبيد هو اإلقرار بتوحيد واحلق احلقيق بالقبول أن أول واجب على ال -
مذاهب أهل الكالم يف هذه املسألة، واهلل ، واهلل املستعان على األلوهية

 .أعلم
اطن فصفة الب ذه صفة الباطن أوسع من صفة القرب،والصواب أن ه -

ألن القرب جاء مقيدًا بكونه قريبًا من الداعي، أما كونه  غري صفة القريب،
قريبًا من قبض الروح، أو التصرف فيه مبا يشاء فهو من معنى البطون، 

فالقرب من لوازم  ،)هو معكم( :فقوله: )الباطن( هو معنى املعية العامة
ن ، ألع املانع فالوأما أن تفسر بها من باب تفسري احلد اجلام كونه باطنا،

 ، واهلل أعلم.صفة البطون أوسع من صفة القرب
 وهذا ما أردنا إفادتك به، واهلل املوفق واهلادي.

وهذه القاعدة الطيبة هي آخر ما أردت تقييده لك يف هذا الكتاب الذي  
خالصا لوجهه الكريم، وأسأله  أسأل اهلل تعاىل أن جيعله كتابا مباركا نافعا

، وأسأله جل وعال أن جيعله عمال صاحلا موافقا للحق يف قواعده وفروعه
                                                 

 .44اإلسراء:  (1)
 .44اإلسراء:  (2)
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والدعوة،  ،والعمل ،ن يغفر لي زللي وتقصريي يف العلمجل وعال أ
، وأن حيشرهم يف زمرة ه األعظم أن يرفع منازل العلماءوأسأله كذلك بامس

لمني خري ما جزى عاملا عن أمته، ، وأن جيزيهم عنا وعن املس×نبينا حممد 
وأعماهلم، وأن ينفعنا بعلومهم املوروثة عن  ،وأن يبارك يف جهودهم

الكتاب والسنة، وأن جيعل قبورهم روضة من رياض اجلنة، وأن جيمعنا 
، وال أقول يف هذه ونهر يف مقعد صدق عند مليك مقتدربهم يف جنات 

واستفادوا منه أن  ،هذا الكتاب اخلامتة إال أن أرجو من أحبيت إن نظروا يف
غيب ألخيهم العاجز الفقري املقصر، وهذا يرفعوا أكفهم بدعوة يف ظهر ال

، (1) عيد فيه النظر الفينة بعد الفينةزال أالكتاب من أوائل ما ألفت، وال أ
الربكة والنفع  ، واليت أسأل اهلل تعاىل أن يطرح فيهاحتى صار بهذه الصورة

 ،(2) فأستغفر اهلل تعاىل وأتوب وإليه من زلل اجلنان، يف العاجل واآلجل
واللسان، ثم أتوب إليه وأستغفره، ثم أتوب إليه وأستغفره،  ،(3)والبنان

                                                 

 أي: احلني بعد احلني.  أتيته الفينة بعد الفينةالفينة: احلني، يقال:  (1)
 .ارقهـكي كل يوم تفـت تبـومن أن      ة ـري فينـواتي داره غـومن ال ت    

 .(6/2179)للجوهري:  الصحاح، و(7/208) :تهذيب اللغةانظر 
 اجلنان بالفتح: القلب، قال الشاعر: (2)

 .انـــاود التطعـان معــت اجلنـثب      ر ـاء به على متقمـط العشـسق    
 .175: ـجممل اللغة البن فارس ص، و(5/2094) :الصحاحانظر 

، وحده: بنانة، وفيه: البنام، قال امرؤ أطراف األصابع من اليدين والرجلنيالبنان:  (3)
 القيس:

 اِلـاٍم وإكمــيف مت وِرــاِف اخلصـِلط     ا ـني والقنـِسباِط البناِن والعران    
 الطائّى:وقال 

 اوعـــلة ينبـراق، ومقـو الفــتشك        اوَعُرـانة أْســك بنـّدت إليـم    
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 ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد
 .وعلى آله وصحبه إىل يوم الدين

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 صـــ ـــــــوعالمـــوضـ                  

                                                                                                                        

 وقال عمرو بن أبي ربيعة املخزومي:
 فقـالت وعضت بالبنـام فضحتـين     فأنـت امرؤ ميســور حــالك أعســر.   

نهاية األرب يف فنون و ،(15/337) :تهذيب اللغة، و(8/372) للفراهيدي: العني انظر
 .(2/72) :األدب
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21 
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 ...×َرُسوِل اللَِّه 

 

َيا َمْعَشَر اْلُقرَّاِء ُخُذوا َطِريَق َمْن َكاَن الدليل السادس عشر:  57
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   .نفي ما نفاه اهلل تعاىل عن نفسهاألول:   64
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   أقسام: إىل وتنقسماالستغاثة،  :ومما يتفرع على هذه القاعدة 111
  االستغاثة باهلل عز وجل :األول 112
أو باألحياء غري احلاضرين  ،االستغاثة باألموات :الثاني 113

 القادرين 
 

  االستغاثة باألحياء احلاضرين القادرين على اإلغاثة :الثالث 114
التوكل، وقد قسمه أهل العلم  :عدةومما يتفرع على هذه القا 115

 إىل أقسام:
 

التوكل على اهلل تعاىل، وهو من متام اإلميان وعالمة  :األول 116
 صدقه

 

أو  ،توكل السر، بأن يعتمد على ميت يف جلب منفعة :الثاني 117
 دفع مضرة

 

التوكل على الغري فيما يتصرف فيه الغري، مع  :الثالث 118
 الشعور بعلو مرتبته

 

 التوكل على الغري فيما يتصرف فيه الغري حبيث ينيب  :الرابع 119
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    وحده سبب للكفاية واحلفظ ى اهللكل علالتو 120
  التوكل  على اهلل وحده من أعظم أسباب النصر على العدو 121
على  نيالتوكل على اهلل وحده من أعظم األسباب اليت يع 122

 الصرب 
 

سباب اليت بها يرزق العبد كمال العزمية على التوكل من األ 123
  العمل

 

عبادة اهلل تعاىل ال تنال وال يستطيعها العبد إال بالتوكل على  124
 اهلل وحده

 

  يف سائر أحواله ×التوكل قد أمر به النيب  125
   :اخلوف، وقد قسمه أهل العلم إىل أقسام :ومما يفرع عليها 126
خوف اإلنسان من السبع والنار خوف طبيعي ك :األول 127

 والغرق
 

أو  ،الذي حيمل صاحبه على ترك واجب اخلوف الثاني: 128
 الوقوع يف احملرم

 

اخلوف الذي حيمل صاحبه على ترك املعاصي  :ثالثال 129
 والتزام الواجبات

 

  اخلوف الذي حيمل صاحبه على القنوط من روح اهلل  :رابعال 130131
  لتعبدخوف ا :امساخل 132
  خوف السر، كأن خياف من صاحب القرب :ادسالس 133
 والتوفيق  ،واال دكار ،االنتفاع بالوحي ومن مثرة اخلوف: 134
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 للفهم والعمل
  االستعداد ليوم املعاد والوقاية من أهواله ومنها: 135
وعند  ،وتبديل اخلوف أمنا يف الدنيا ،التمكني يف األرض ومنها: 136

 املوت
 

الرجاء، وهو طمع اإلنسان يف  :فرع على هذه القاعدةتومما ي 137
 أمر قريب املنال

 

  رجاء املريد الصويف لشيخه الذي يتعلم على يديه 138
معرفة الرزق واحلال  من، رجاء استكشاف ما هو من  الغيب 139

 يف املستقبل
 

الرجاء العظيم الذي يكون من أتباع األمراء وامللوك  140
  هلمواملصاحبني

 

االستعانة، وهي طلب العون، وقد قسمها  :ومما يتفرع عليها 141
 :العلماء إىل أقسام

 

  االستعانة باهلل تعاىل األول: 142
  ا ال يقدر عليه إال اهلل تعاىلماالستعانة باملخلوق في الثاني: 143
  االستعانة باألعمال واألحوال احملبوبة هلل تعاىل الثالث: 144
  ابع: االستعانة باملخلوق فيما يقدر عليه هذا املخلوقالر 145
االستعاذة، وقد قسمها أهل العلم إىل  :ومما يتفرع عليها 146

 :مأقسا
 

 ،االستعاذة باهلل تعاىل املتضمنة لكمال االفتقار إليه األول: 147
 واالعتصام به
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االستعاذة بصفة من صفات اهلل تعاىل، ككالمه  الثاني: 148
 وعظمته وعزته

 

  االستعاذة باألموات الثالث: 149
  الرابع: االستعاذة باجلن والشياطني 150
  االستعاذة باألحياء الغائبني من  اإلنس اخلامس: 151
  االستعاذة باملخلوق احلاضر فيما يقدر عليه السادس: 152
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 عاىلاهلل ت
 

  باألماكن اليت هي يف نفسها صاحلة لذلكاالستعاذة  الثامن:  154
الرهبة، فهي من العبادات اليت ال جيوز  :ومما يتفرع عليها 155

 صرفها لغري اهلل 
 

: احملبة، فإن منها ما يكون عبادة ال جيوز ومما يتفرع عليها 156
 صرفه لغري اهلل 

 

  أقسام احملبة 157
حمبة اهلل تعاىل، وهي حمبة التعبد املقتضية آلثارها،  األول: 158

 وهي أصل الدين
 

الثاني: احملبة مع  اهلل تعاىل، وهي احملبة الشركية الباطلة  159
 الكاذبة

 

  احملبة الطبيعية، كمحبة املال والزوجة والولد وحنوها الثالث: 160
  : قتضيات حمبة اهلل عز وجلمن م 161
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  .جل وعال فيما أمر بهطاعته أوال:  162
  .: االنتهاء عن ما نهى وزجرثانيا 163
  .: التعبد له مبقتضى ما شرعثالثا 164
  .×متابعة نبيه  رابعا: 165
: بغض أعدائه الذين كفروا بشرعه، وجحدوا رسالة خامسا 166

 أنبيائه
 

الطواف، فإنه من العبادات  اليت أمر اهلل  :ومما يتفرع عليها 167
 ىل بهاتعا

 

  احللف :اومما يتفرع عليه 168
 من حلف فقال يف حلفه والالت والعزى، فليقل:×: قال  169

 ال إله إال اهلل
 

  اخلشوع، وهو الذل لعظمة اهلل تعاىل :ومما يتفرع عليها 170
  الرغبة، ويقال فيها ما قلناه يف الرجاء ألنها منه :ومن الفروع  171
  النذر، وهو من العبادات باالتفاق :ومما يتفرع عليها 172
كـل مـن اعتقد سبًبا لـم يـدل عليـه : القاعدة اخلامسة 173

اعتقده الفاعل  عـرع وال قـدر فهـو عرك أصغـرو وإن

 بذاته فهو عرك أكرب

 

  : التمائممن الفروع على هذه القاعدة 174
   الرقى :ومنها 175
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 من منه قريبًا الدعاء أن معتقدًا القرب عند الدعاء :ومنها 176
 الدعاء إجابة أسباب

 

  معني بسبب شرعية عبادة فعل استحباب تعليق: ومنها 177
  النذر يف االعتقاد: ومنها 178
هو  هوضع القرآن يف السيارة لدفع الضرر إن اعتقد أن :ومنها 179

 الذي يدفع 
 

  االعتقاد يف األنواء :ومنها 180
  الساحر عند املعاجلة ومنها: 181
  العظيمة احملرمات من بالقبور الطواف أن احلق: ومنها 182
  األسباب مؤثرة ال بذاتها: القاعدة السادسة 183
  مؤثرًاله ال بذاته وإمنا جبعل اهلل  تأثري السبب 184
االلتفات إىل األسباب مطلًقا عرك يف الشرعو  القاعدة السابعة: 185

قدح يف الشرعو واألخذ بها مع كمال  وعدم االلتفات هلا مطلًقا

 التوكل على اهلل هو حقيقة الشرع

 

شأن مشركة األسباب الذين ال ينظرون إال إىل : الفقرة األوىل 186
 السبب

 

  شأن معطلة األسباب  :الفقرة الثانية 187
  مع بني األمريناجل: الفقرة الثالثة 188
هلل مبكان يفعل فيه جنس ال جيوز فعل عبادة القاعدة الثامنة:  189

 هذه العبادة لغري اهلل
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  حكم زيارة املقابر اليت يفعل فيها الشرك 190
إحياء ومن  ،الشريعة اإلسالمية من مشابهة الكفارحتذير  191

 سنتهم بعد موتهم

 

القاعدة التاسعة: ال جيوز احللف إال باهلل تعاىل أو صفة من  192

 صفاته

 

  لى املنع من احللف بغري اهلل تعاىلاإلمجاع املنعقد ع 193
والالت والعزى فليقل: ال إله  :من حلف فقال×: قوله   194

 إال اهلل

 

  ×احللف بالنيب 195
  ، أو احلياة، أو الشرف، أو األم واألباحللف باألمانة 196
  حكم قول بعض الناس: يف ذميت 197
عاىل واحرتام اإلكثار من احللف مناٍف لكمال تعظيم اهلل ت 198

 أمسائه وصفاته

 

  حكم احللف باملصحف 199
  ال تنعقد اليمني مبخلوق 200

  النطق بكلمة التوحيد  تعاىلكفارة احللف بغري اهلل 201
  واملتابعة باإلخالص إال العبادات تقبل الالقاعدة العاعرة:  202
  معنى اإلخالص 203
  ةالست املتابعة جهات 204
  بطل الرياء خالطه إن العمل 205
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 الصلوات أدبار يف الناس بعض يفعلها اليت اجلماعية األذكار 206
 دواح بصوت

 

  الرغائب صالة 207
  القرب عند املقربة يف القرآن قراءة 208
فيها  ردت مل اليت املواضع يف الفاحتة بقراءة تعاىل هلل التعبد 209

  قراءتها مشروعية
 

األصل يف التوسل التوقيف على الدليل رة: القاعدة احلادية عش 210

 الشرعي الصحيح الصريح
 

  الوسيلة باختالف اإلطالقلفظ تلف خي 211
  يراد بها املنزلة اليت يف اجلنة ×الوسيلة يف كالم النيب  212
  الوسيلة يف كالم الصحابة يراد بها طلب الدعاء فقط 213
  ىالتوسل إىل اهلل تعاىل بأمسائه احلسن 214
  اهلل تعاىل فاتبصالتوسل  215
  التوسل إىل اهلل تعاىل بذكر احلال 216
  التوسل إىل اهلل تعاىل بدعاء احلي احلاضر القادر 217
  التوسل إىل اهلل تعاىل باألعمال الصاحلة 218
  ×التوسل إىل اهلل تعاىل باإلميان به وبرسوله  219
  ×أقسام التوسل بالنيب  220
  ×زيارة قربه  حكم 221
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  القاعدة الثانية عشرة:  األصل يف التـــربك التوقيف على األدلة 222
: التربك إما أن يكون بالذات أو بالزمان أو الفرع الثاني 223

 ، وفيه قواعد:باملكان
 

: األصل يف التربك بالذوات التوقيف على القاعدة األوىل 224
 النص الشرعي 

 

األصل يف التربك باألزمنة التوقيف على : القاعدة الثانية 225
 الدليل الشرعي 

 

: األصل يف التربك باألمكنة التوقيف على القاعدة الثالثة 226
 الدليل الشرعي 

 

: األصل يف صورة طلب الربكة مما ثبتت القاعدة الرابعة 227
 بركته بالدليل التوقيف على النص.

 

ال جيوز أن نتجاوز  ةذي وردت األدلة بثبوت الربكألمر الا 228
 املعينةبه الصورة 

 

  ال تطلب الربكة إال فيما ثبت النص بأن فيه بركة. 229
أن تكون صورة طلب الربكة من هذا األمر متفقة مع ال بد  230

 الصورة الشرعية 

 

  بني نوعي الربكة التفريق: الفرع الثالث 231
مما مل تثبت فيه إن قلت: وما حكم طلب الربكة : الفرع الرابع 232

 الربكة بالدليل

 

ذات مباركة، فيجوز طلب الربكة × ذاته : أن الفرع اخلامس 233
 من ذاته وآثاره
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من لباٍس  ×هل جيوز التربك بآثار النيب : الفرع السادس 234
  ؟×وشعٍر بعد وفاته 

 

ما املراد بربكة املسجد احلرام، واملسجد  :الفرع السابع 235
 د األقصى النبوي، واملسج

 

)تبارك( على غري اهلل  :هل جيوز إطالق لفظ :الفرع الثامن 236
 تعاىل؟

 

  أخذ شيء من تراب القرب للتربك به: الفرع التاسع 237
إن من الشجر ملا ×: : معنى الربكة يف قول النيب الفرع العاعر 238

 بركته كربكة املسلم

 

األولياء  الربكة على النيب يف: فهل يقاس الفرع احلاد، عشر 239
 والصاحلني؟

 

  املكانية؟× هل جيوز التربك بآثار النيب : الفرع الثاني عشر 240
القاعدة الثالثة عشرة: األصل فيما يفعل يف املقابر التوقيف  241

 على األدلة

 

  الصالة عند القرب وإليه باطلة ال تصح 242
  وضع الستور على القرب 243
  عندهاضع املصاحف واملقربة، و قراءة القرآن يف 244
  إسراج املقابر 245
  خالف بال حرمة الطواف حول القبور 246
  الذبح عند القبور من احملرمات 247
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  من الشرك األكرب النذر للقبور وأصحابها 248
رفع الصوت خلف اجلنائز بالتكبري والتهليل وغري ذلك من  249

 األذكار

 

وطلب املدد منهم من  ،واالستغاثة بهمدعاء أصحاب القبور  250
  دون اهلل

 

  ضع الزهور على القبور من البدع الردية، واحملدثات املنكرةو 251
توزيع الصدقات واألطعمة يف املقربة، من احملدثات املنكرة  252

 والبدع القبيحة

 

طامة كبرية،  وضع أوراق الشكوى بني فتحات سياج القرب 253
  وهوة عظيمة للشرك

 

األذان واإلقامة يف القرب قبل إدخال امليت، أو يف أثناء إدخاله أو  254
 بعد إدخاله 

 

  أخذ شيء من تراب القرب للتربك به 255
رش املاء على القبور اجملاورة القدمية بعد الفراغ من دفن قرٍب  256

 حديث
 

  عن اختاذ قربه عيدا× تعامل املبتدعة مع نهيه  257
ب وأرسل ت به التوحيد الذ، نزل ت به الكتالرابعة عشرة:  القاعدة 258

 الرسل هو توحيد األلوهية
 

  التوحيد إىل ثالثة أقسام:  تقسيم 259
  توحيد األلوهية 260
  توحيد الربوبية  261
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  توحيد األمساء والصفات 262
  يأس الشيطان أن يعبد يف جزيرة العرب إمنا كان ذلك لعلة 263
  إن الشيطان قد أيس أن يعبد يف جزيرة العرب×: قوله   264
  وقوع الشرك يف هذه األمة كائن ال حمالة 265
: املعنى الصحيح لكمة التوحيد: )ال إله إال املسألة األوىل 266

 اهلل(
 

  واإلثبات النفي :ركينكلمة التوحيد ل تضمن املسألة الثانية 267
 مم،التوحيد يف األيف : أول وقوع الشرك املسألة الثالثة 268

 سبب وقوعه فيهمو
 

  أقسام ثالثة الفناءسيم : تقاملسألة الرابعة 269
   السوى وجود عن فناء 270
  السوى شهود عن فناء 271
  .السوى عبادة عن فناء 272
  توحيد األلوهية يتضمن توحيد الربوبية املسألة اخلامسة: 273
 اهلل جيمع فكيف لإلميان، مناف ركالش :قيل إن: املسألة السادسة 274

  قوله يف بينهما تعاىل
 

  : األنبياء دينهم واحد وشرائعهم خمتلفةاملسألة السابعة 275
القاعدة اخلامسة عشرة: من سوى غري اهلل تعاىل باهلل تعاىل فيما  276

 هو من خصائصه فقد وقع يف الشرك األكرب
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  حتول الشرك األصغر إىل شرك أكرب 277
  : األسباب املوقعة يف الشركاملسألة األوىل  278
  السبب األول: الغلو يف األولياء والصاحلني 279
  السبب الثاني: بناء املساجد على القبور 280
ن له شأن والية وملك وسلطان أو م السبب الثالث: تصوير 281

 جاهشأن علم و
 

  أنواع الشرك املسألة الثانية: 282
  : ما يسمى بشرك الدعوةولالنوع األ 283
  والقصد واإلرادة النية شرك: النوع الثاني 284
  الطاعة شركالنوع الثالث:  285
  : شرك احملبةالنوع الرابع 286
اجتمع يف النص لفظ الكفر والشرك إذا  :املسألة الثالثة 287

 يف املعنى افرتق
 

  وبيةكرب يف توحيد الرباألشرك ال :املسألة الرابعة 288
القاعدة السادسة عشرة: كل وسيلة وذريعة تفضي إىل الوقوع يف  289

 الشرك فهي حمرمة التحريم الشديد

حتريم حللف بغري اهلل تعاىل ولو  :هذه القاعدةفرع على تومما ي
 بال تعظيم

 

 يف الوقوع من خوفا دَُّسمما  هذه القاعدةفرع على تومما ي 290
 التمائم باب :الشرك
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حتريم الصالة يف املساجد املبنية  :هذه القاعدةفرع على تا يومم 291
 على القبور 

 

حتريم الصالة ذات الركوع  :هذه القاعدةفرع على تومما ي 292
 والسجود يف املقربة

 

  الطواف بالقرب وتقبيل القرب: ومنها 293
  الغلو يف الصاحلني: ومنها 294
  فيه، والغلو يف الدين اإلفراط يف املدح والتجاوز: ومنها 295
  إسراج القبور وزيارة النساء هلا: ومنها 296
  شّد الّرحال إىل غري املساجد الثالثة: ومنها 297
  حتريم الطرية: ومنها 298
  به للتربك القرب تراب من شيء أخذ: ومنها 299
 احلوادث أسباب من سبب النجوم حركة أن اعتقاد: ومنها 300

  ماويةالس أو األرضية

 

  الفالني النوء إىل والرياح املطر نسبة: ومنها 301
إحياء االحتفاالت باألحداث اليت مرت يف العامل : ومنها 302

 اإلسالمي

 

 بالنيب ذلك جيوز وإمنا جائز غري الصاحلني بآثار التربك: ومنها 303
 خاصة ×

 

  حتريم البدع يف الدين: ومنها 304
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   اجلملة: مساع امليت يفومنها 305
النهي الوارد يف أنه ال جيوز الذبح هلل تعاىل مبكان : ومنها 306

 يذبح فيه لغري اهلل تعاىل
 

 من عنده والدعاء، × الرسول قرب على الرتّدد: ومنها 307
 به الشرك وسائل

 

  الشرك وسائل من: الربكة رجاء الكعبة بأستار التعلق: ومنها 308
 من وسيلة مسلمني غري أم مسلمني نباجل االستعانة: ومنها 309

 الشرك وسائل
 

 خاصة يف اإلجابة االعتقاد بأن الدعاء عند القبور له: ومنها 310
 عتقاد باطلا

 

  النهي عن الصالة عند طلوع الشمس وعند غروبها: ومنها 311
 التربك منه املقصود كان إن الولي ربةت على السجود: ومنها 312

 أكرب شرك
 

  بدعية التربك بذوات الصاحلني: ومنها 313
  النهي عن إتيان الكهان والعرافني والسحرة: ومنها 314
إنه ال يستغاث بي وإمنا يستغاث باهلل ×: قول النيب : ومنها  315

 تعاىل
 

من وسائل عند القبور الليالي ذوات العدد  العكوف: ومنها 316
 الشرك

 

حمال نزوهلم وصالتهم  إحياء آثار السابقني، وتتبع: ومنها 317
 وإقامتهم 
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 زينب والسيدة احلسني مدخل أعتاب تقبيل حيرم: ومنها 318
 وغريهما

 

القاعدة السابعة عشرة:  كل ما وصفه الشرع بأنه عرك ومل يبلغ  319

 إىل رتبة الشرك األكرب فهو عرك أصغر
 

  تقسيم الشرك إىل شرك أكرب، وشرك أصغر 320
  بد فيه من أمرين:  الشرك األصغر ال 321
  األول: أن يشهد الدليل عليه بأنه من الشرك 322
  الثاني: أن ال يبلغ إىل رتبة الشرك األكرب 323
يكون الشرك األصغر عركا أكرب إن حتقق ت  القاعدة الثامنة عشرة: 324

 مساواة غري اهلل باهلل فيما هو من خصائصه  فيه
 

ركا أصغر إىل كونها شركا تنقلب من كونها شالتميمة قد  325
 أكرب

 

  املثال الثاني: النجوم من الشرك األكرب إن اعتقد أنها اخلالقة 326
  الدين يف الدخولالرياء يف أصل املثال الثالث:  327
إن اعتقد أن هذا األمر الذي تربك به هو املثال الرابع: التربك  328

 ها بذاتهواضع الربكة وموجد
 

  ما لهيعظتمليت تقربا إليه، وبا تعبدالاف وطس: الاملثال اخلام 329
ما قرره أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل يف مسألة املثال السادس:  330

 التطري
 

  املثال السابع: قول ما شاء اهلل وشئت 331



 

 524 
 

  شاكًرا مثنًيا فقط اهلل غري إىل النعم أضاف مناملثال الثامن:  332
ل ذنب وصف يف األدلة بأنه كفر ومل القاعدة التاسعة عشرة: ك 333

 يبلغ رتبة الكفر األكرب فكفر أصغر
 

  انقسام الكفر يف األدلة إىل كفر أكرب، وكفر أصغر 334
  ال ترجعوا بعدي كفارا ×: قوله املثال األول:  335
أريت النار، فإذا أكثر أهلها للنساء: × قوله  املثال الثاني: 336

 النساء يكفرن
 

من أتى حائضا يف فرجها، أو امرأة ×: ال الثالث: قوله املث 337
 يف دبرها 

 

أميا عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى ×: قوله  املثال الرابع: 338
 يرجع إليهم

 

  سباب املسلم فسوق وقتاله كفر×: : قوله املثال اخلامس 339
  اثنتان يف الناس هما بهم كفر×: قوله املثال السادس:  340
  كفر القرآن يف جدال×: قوله املثال السابع:  341
مسائل اختلف العلماء فيها هل هي من الكفر األكرب أم  342

 األصغر
 

ۀ  ۀ  ہ   چ: : اختلف يف الكفر الوارد يف قولهاملسألة األوىل 343

 چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ
 

 فراك وعال جل املوىل شريعة به يعارض الذي القانون واضع 344
 رباألك الكفر

 

  احلكم نسف والذي، املطلق احلكم القوانني بهذه احلاكم 345
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 بالشريعة

 يف ال فقط القضايا بعض يف تعاىل اهلل أنزل ما بغري حيكم من 346
 كلها

 

 اهلل أنزل مبا احلكم أي الشريعة حتكيم فيه األصل كان من  347
 تعاىل

 

  وخطأ اجتهاد عن اهلل أنزل ما بغري حكم من 348
فمن تركها  ×:لفظ الكفر الوارد يف قوله املسألة الثانية:  349

 فقد كفر

 

: اختلف يف لفظ الكفر الوارد فيمن أتى املسألة الثالثة 350
 الكاهن أو العراف

 

×: الوارد يف قوله  الكفر : اختلف يف لفظاملسألة الرابعة 351
 فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب

 

  إطالق الكفر على من كفر مسلما: اختلف يف املسألة اخلامسة 352
   القاعدة املوفية للعشرين: من جحد معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر 353
  يكفريف اآلخرة × من أنكر حوض النيب  354
 الشرك حد إىل تصل ومل شركا أو كفرا مسيت اليت الذنوب 355

 األكرب

 

  من سب الصحابة على وجه العموم 356
  جاوز التعبد هلل تعاىل بدين اليهود والنصارىمن اعتقد  357
من اتهم أم املؤمنني عائشة رضي اهلل تعاىل عنها مبا برأها اهلل  358

 تعاىل منه
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 مبا احلكم أن معتقًدا حكم إنمسألة احلكم بغري ما أنزل اهلل،  359
 العصر يناسب ال اهلل أنزل

 

  عوقب بالقتل من اعتقد حل السحر 360
عتقد أن املصحف الذي بأيدي املسلمني ليس هو من ا 361

 املصحف الذي أنزله اهلل

 

من أنكر من القدرية الغالة علم اهلل تعاىل السابق باألمور  362
 اليت ستكون

 

أمجع علماء األمة فيما نعلم على أن من قال بأن القرآن  363
 خملوق فإنه كافر

 

  إياها باستحالله يكفر الكبريةفاعل  364
هو خامت النبيني، وأنه ال × من أنكر وجحد أن يكون النيب  365

 نيب بعده

 

علو اهلل على خلقه بيانا شافيا من زعم أن القرآن مل ينب  366
 واستواءه على عرشه

 

القاعدة الواحدة والعشرون: اختالف أجناس املعبودات ال خيرج الشرك  367

 عن حقيقته

 

  ما سوى اهلل تعاىلمن الرباهني اليت تبطل عبادة  368
  نفي أحقية عبادة هذه املعبودات من دونه 369
  النهي الصريح اجلازم األكيد القاطع عن عبادة ما سواه 370
  األمر الصريح بإفراده جل وعال بالعبادة 371
  وكل آية فيها األمر بعبادة اهلل تعاىل فإنه يستفاد منها أمران: 372
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   استدالل باملنطوقاألمر بعبادته  وهذا  373
  النهي عن عبادة ما سواه، وهو استدالل باملفهوم والتضمن 374
اإلخبار بأن هذه املعبودات ال متلك شيئا، بل هي عاجزة  375

 فقرية ليس بيدها شيء

 

ال ، والتصريح بأن هذه املعبودات ال تسمع دعاء من دعاها 376
 تقدر على إجابته

 

هذه املعبودات، وأنها عاجزة عن اإلخبار الصريح بضعف  377
 الدفاع عن نفسها

 

اإلخبار الصريح أن كثريا من هذه املعبودات تفتقر إىل  378
 عابدها يف وجودها

 

  ضرب األمثلة احلسية العقلية على بطالن هذه املعبودات 379
  من تعددت آهلته كحقيقة  العبد الذي تعددت أسياده 380
 تعاىل أن هذه املعبودات ستتربأ من اإلخبار الصريح من اهلل 381

 عابدها يوم القيامة
 

اإلخبار الصريح بأن أكثر هذه املعبودات ستكون مع من   382
 يعبدها يف النار 

 

اإلخبار الصريح من اهلل تعاىل بأن هذه املعبودات ال متلك  383
 ضرا وال نفعا 

 

  ااالستدالل على بطالن عبادتها بكونهم عباد أمثالن 384
  االستدالل على بطالن عبادتها بقياس األوىل 385
  وهما: ،أمران اثنان ال بدمن اإلميان بهما واعتمادهما 386
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  األول: أن العبادة حق حمض هلل تعاىل 387
الثاني: أن سائر اخللق أيا كانت منزلتهم ال يستحقون شيئا  388

 من العبادة
 

  يف التمائم املنع القاعدة الثانية والعشرون: األصل 389
  : تعريف التمائماملسألة األوىل 390
  ما أقسام التمائم املسألة الثانية: 391
  ما حكم التمائم الشركية؟املسألة الثالثة:  392
  ا حكم التمائم من القرآن؟م :املسألة الرابعة 393
  األكرب؟ أو األصغر الشرك من هي هل :املسألة اخلامسة 394
  األسورة النحاسية، هل هي جائزة؟ألة السادسة املس 395
إن قلت: وما الواجب علينا عند رؤية هذه  املسألة السابعة 396

 التمائم؟

 

   القاعدة الثالثة والعشرون: األصل يف الطرية املنع 397
التطري مصدر تطري يتطري تطرًيا، مأخوذ من  :املسألة األوىل 398

 الطري

 

لتشاؤم باملكروه من مسموع أو مرئي أو التطري شرًعا: ا 399
 معلوم أو زمان 

 

  ثال التطري باملسموعم 400
  مثال التطري باملرئي 401
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  مثال التطري بالزمان 402
  مثال التطري باملكان 403
  التطري حرام وشرك، بداللة الكتاب والسنة: املسألة الثانية 404
يل الشرك األكرب أم من هل التطري من قب املسألة الثالثة: 405

 قبيل الشرك األصغر؟

 

  أقسام التطري من حيث االعتقاد 406
الطرق الشرعية ملدافعة مثل هذه الواردات : املسألة الرابعة 407

 وحمو أثرها 

 

األول: طلب العلم الشرعي املؤصل على الكتاب والسنة  408
 على فهم سلف األمة 

 

ه ال جيلب اخلري وال يدفع الشر إال الثاني: االعتقاد اجلازم أن 409
 اهلل تعاىل

 

  الثالث: أن تؤمن بقدر اهلل تعاىل  410
  الرابع: حث النفس ومحلها على إحسان الظن باهلل تعاىل  411
اخلامس: مدافعة ذلك بالتوكل على اهلل تعاىل وحسن  412

 االعتماد عليه
 

 ،رعيةالسادس: قرن ما مضى من األمور باألذكار الش 413
 واألوراد املرعية 

 

 ،السابع: عقد العزم واملضي قدًما وااللتهاء عن هذا الوارد 414
 وقطع التفكري فيه

 

 وبني  ،ال عدوى: × كيف اجلمع بني قوله :املسألة اخلامسة 415
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 ؟فر من اجملذوم فرارك من األسدقوله: 
أحسنها  :×ما الفأل؟ وما معنى قوله  :املسألة السادسة 416

 لفألا
 

ما حكم قول القائل إن رأى شيئا يستنكره:  :املسألة السابعة 417
 خري يا طري؟

 

فإن قلت: اذكر لنا صورا من التشاؤم املسألة الثامنة:  418
 املمنوع 

 

 ال ×:قول النيب : اعلم رمحك اهلل تعاىل أن املسألة التاسعة 419
  ىعدو

 

اخلطر داخل يف التطري : هل الفرار من أمكنة املسألة العاعرة 420
 املمنوع؟

 

الشر املوجود يف األمة ناس ينسبون  املسألة احلادية عشر 421
 مةواالستقا ألهل الدين

 

هل من التطري إذا رأى فإن قلت: واملسألة الثانية عشرة:  422
 اإلنسان شيئًا يكرهه 

 

نه القاعدة الرابعة والعشرون: الشفاعة هلل مجيعا ال تكون إال بإذ 423

 ورضاه

 

القاعدة اخلامسة والعشرون: األصل يف الشفاعات يوم القيامة  424

 التوقيف على النصوص
 

  الشفاعة مأخوذة من الشفع ضد الوتر: املسألة األوىل 425
  الشفاعة كلها هلل تعاىل املسألة الثانية: 426
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وسط بني الشفاعة  : أهل السنة واجلماعة يفاملسألة الثالثة 427
 ني ضالتني فرقت

 

  : الدليل أثبت مجال من أنواع الشفاعاتاملسألة الرابعة 428
  : الشفاعة العظمى، وهي املقام احملمودالشفاعة األوىل 429
  : الشفاعة يف أهل اجلنة ليدخلوا اجلنةالشفاعة الثانية 430
  : الشفاعة يف عمه أبي طالبالشفاعة الثالثة 431
  شفاعة يف رفعة الدرجات يف اجلنة: الالشفاعة الرابعة 432
  : الشفاعة يف أهل الكبائرالشفاعة اخلامسة 433
  : الشفاعة يف أهل األعرافالشفاعة السادسة 434
: الشفاعة يف قوم ليدخلوا اجلنة بال حساب الشفاعة السابعة 435

 وال عذاب
 

 بعد القاعدة السادسة والعشرون : كلمة التوحيد ال تنفع قائلها إال 436

 بثبوت عروطها وانتفاء موانعها 
 

  : العلم مبعناهااألول 437
  اإلخالص  :الشرط الثاني 438
  : اليقنيالشرط الثالث 439
  : الصدقالشرط الرابع 440
  بة: احملامسالشرط اخل 441
  : القبولالشرط السادس 442
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  االنقياد :الشرط السابع 443
  لطاغوت: الكفر باالشرط الثامن 444
القاعدة السابعة والعشرون: ال يقرن مع اهلل تعاىل غريه بواو العطف  445

 يف أمور العبادة واملشيئة
 

القاعدة الثامنة والعشرون: ال تربط احلوادث األرضية بأمر حصل  446

 يف السماء إال بدليل
 

  أهل العلم التنجيم  تعريف: املسألة األوىل 447
قد قسموا علم التنجيم إىل عدة أهل العلم  :املسألة الثانية 448

 :أقسام
 

: التنجيم الذي هو اعتقاد أن النجوم فاعلة مؤثرة األول 449
 بنفسها

 

: االستدالل حبركة النجوم على معرفة املغيبات يف الثاني 450
 املستقبل

 

: تعلم منازل النجوم وحركاتها ملعرفة القبلة الثالث 451
 واألوقات

 

  : خلق اهلل تعاىل هذه النجوم لثالثة الثالثةاملسأل 452
  : أنها زينة للسماءألولا 453
  أن تكون رجومًا للشياطني: الثاني 454
  أن تكون عالمات يهتدى بها يف ظلمات الرب والبحر: الثالث 455
 من ختلو ال الفالني النوء إىل السقيا نسبة: املسألة الرابعة 456

 :أقسام ثالثة
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  وإحداث إجياٍد نسبة إليها ينسبها أن: ولاأل 457
  فقط سبب نسبة إليها ينسبها أن: الثاني 458
 ال ،فقط توقيت نسبة واملواسم النجم إىل املطر نسبة: لثالثةا 459

  إجياد نسبة
 

: سئل الشيخ ابن باز عن حكم قراءة ما املسألة اخلامسة 460
 يسمى باألبراج

 

شرون: من استهزأ بشيء مما جاء به الشرع القاعدة التاسعة والع 461

 فقد كفر
 

  كثرية : بواعث االستهزاءاملسألة األوىل 462
  احلسد على أهل اإلسالم 463
الكرب والغطرسة، ونفخ النفوس على اهلل تعاىل وعلى دينه  464

 ورسوله
 

  اجلهل بعظمة اهلل تعاىل 465
  هاحلقد الدفني يف القلوب على الدين وأهل 466
  بغض احلق بسبب خمالفته عند كثري من الناس ملا يريده هواه 467
  النفاق الذي استوىل على البواطن، وامتألت به القلوب 468
  طلب العلو يف األرض 469
  طلب املال واملناصب 470
  الفراغ، وحب الضحك، وملء األوقات مبا هب ودب 471
  باستقرار العقائد الفاسدة يف القلو 472
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  اخلوف من ذهاب السلطة 473
  التنفري عن قبول احلق واتباع أهله 474
  االستخفاف بكلمة الكفر، وعدم االكرتاث بسقطات اللسان 475
  إرضاء العدو، خوفا من سطوته 476
  تزيني الشيطان 477
  العجب بالنفوس 478
  اخلوف من هيمنة احلق وأهل احلق 479
  عداء اهلل تعاىلالتقليد األعمى أل 480
  تعطيل حد الردة يف كثري من بالد املسلمني 481
من األلفاظ اليت تدخل يف السخرية  مجل: املسألة الثانية 482

 ، منها:بدين اهلل تعاىل
 

  تعاىل بأنه فقري اهللوصف اليهود عليهم لعنة اهلل  483
  احلكم لو مسعت مؤذنا يؤذن فضحكت  484
  كفرا يف حاالتالسخرية تكون  485
  : أن تكون السخرية بأمر من الدين على أنه من الديناألوىل 486
  ×: أن تكون السخرية بأصحاب النيب الثانية 487
: أن تكون السخرية بأهل العلم على وجه العموم من الثالثة 488

 غري تعيني
 

 املخرجة عن امللة، يف السخرية  : ومما يدخلاملسألة الثالثة 489
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 خرية ببعض األحاديث الصحيحةالس
القاعدة املوفية للثالثني: نسبة النعم إىل اهلل توحيد وإميانو  ونسبتها  490

 لغريه جحود وطغيان
 

النعم اليت يرفل فيها العباد إمنا هي حمض املسألة األوىل:  491
 فضل من اهلل تعاىل

 

شكر املنعم واجب يف العقل والشرع : املسألة الثانية 492
 الفطرة السليمةو

 

مهما شكرت فإنك لو تويف حقوق شكر : املسألة الثالثة 493
 نعمة واحدة

 

: بالقلب، ثالث : وظائف شكر النعمةاملسألة الرابعة 494
 واللسان، واجلوارح

 

من األمور اليت تغضب اهلل تعاىل، نسبة  :املسألة اخلامسة 495
 النعم إىل غريه 

 

النعمة كفر، وقد دل دليل الشرع  : جحوداملسألة السادسة 496
 على ذلك

 

القاعدة الواحدة والثالثون: الواجب يف نصوص الصفات إثباتها  497

مماثلتها بصاف اخللق وقطع الطمع يف التعرف على كيفية  ونفي

 هذه الصفة

 

: االعتقاد اجلازم أنه ليس كمثله شيء يف مجيع صفاته األصل األول 498
 اليت أضافها إليه

 

: اإلميان التام مبا وصف اهلل به نفسه أو وصفه األصل الثاني 499
 ه رسولهب

 

  قطع الطمع يف إدراك كيفية هذه الصفات: األصل الثالث 500
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القاعدة الثانية والثالثون: إثبات أهل السنة واجلماعة ألمساء  501

اهلل تعاىل وصفاته بر،ء من التحريف  والتعطيل والتكييف 

 ادوالتمثيل واإلحل

 

  إثبات أهل السنة لألمساء والصفات بريء من مخسة حماذير 502
  حمذور التحريفاحملذور األول:  503
  : حمذور التعطيلاحملذور الثاني 504
  : حمذور التمثيلاحملذور الثالث 505
  : حمذور التكييفاحملذور الرابع 506
  : حمذور اإلحلاداحملذور اخلامس 507
لثالثة والثالثون : أمساء اهلل تعاىل وصفاته مبنية على القاعدة ا 508

 التوقيف
: القول الصحيح أن القديم ليس من أمسائه جل الفرع األول

 وعال

 

: القول الصحيح أن الدهر ليس من أمساء اهلل الفرع الثاني 509
 تعاىل

 

: القول احلق أن اسم: )الساتر( ليس من أمسائه الفرع الثالث 510
 جل وعال

 

  على اهلل تعاىل  األب : لقد أطلق النصارى اسم:الفرع الرابع 511
الفيوضات وهو الصوفية يسمون اهلل بصاحب  :الفرع اخلامس 512

 إطالق خاطئ
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: الفالسفة يطلقون على اهلل تعاىل ويسمونه الفرع السادس 513
 بالعقل الفعال

 

   تعاىل: واحلق أن املهني ليس من أمساء اهللالفرع السابع 514
الفرد(، ليس من أمسائه : القول الصحيح أن )الفرع الثامن 515

 جل وعال 

 

  : واحلق أن املغين ليس من أمساء اهلل تعاىلالفرع التاسع 516
: واحلق أن النافع، والضار، واملانع، واملميت، الفرع العاعر 517

 واحمليي، واملعز

 

يس من أمساء اهلل : واحلق أن الرشيد لالفرع احلاد، عشر 518
 تعاىل احلسنى

 

واألقرب أن الطيب ليس من األمساء الفرع الثاني عشر:  519
 احلسنى

 

: واحلق أن الباعث، واملبدي، واملعيد ال الفرع الثالث عشر 520
 تطلق على اهلل تعاىل من باب التسمية

 

: واحلق أن البديع ليس من أمسائه جل الفرع الرابع عشر 521
 وعال

 

: أن املنتقم ليس من أمساء اهلل تعاىل الفرع اخلامس عشر 522
 احلسنى

 

: ال جيوز تسمية اهلل تعاىل باملاكر، وال الفرع السادس عشر 523
 املخادع، وال بالكائد

 

 : اختلف أهل العلم يف تسمية اهلل تعاىل الفرع السابع عشر 524
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 باملسعر

: شهر رمضان، : األفضل أن يقول العبدالفرع الثامن عشر 525
 وال يقول: رمضان

 

: والصحيح أن اسم اهلادي ليس من مجلة الفرع التاسع عشر 526
 األمساء احلسنى

 

القاعدة الرابعة والثالثون: كل ما ورد يف النصوص نفيه عن اهلل  527

 تعاىل  فالواجب فيه النفي وإثبات كمال الضد

 

دليل خبصوصه فإننا  القاعدة اخلامسة والثالثون: ما مل يأت فيه 528

ال نثب ت لفظه وال ننفيه ونستفصل يف معناهو فإن أريد به احلق 

 قبلناهو وإن أريد به الباطل رددناه

أهل السنة واجلماعة يثبتون : القاعدة السادسة والثالثون

عن بال متثيل وينزهون اهلل  األمساء والصفات هلل تعاىل إثباتا

 مماثلة خلقه تنزيها بال تعطيل

 

القاعدة السابعة والثالثون:  صفات اهلل تعاىل الثبوتية تنقسم  529

 إىل ذاتية وفعلية

 

  م صفات اهلل تعاىل إىل قسمني:يقست 530
  صفات ذاتية 531
  صفات فعلية 532
  القاعدة الثامنة والثالثون: أمساء اهلل تعاىل أعالم ونعوت 533
  من بثالثة أشياء:إميانك بأمساء اهلل تعاىل كاماًل أن تؤ 534
  األول: أن تؤمن بها امسًا هلل جل وعال.  535
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  الثاني: أن تؤمن مبا تضمنته من الصفات. 536
الثالث: أن تؤمن باألثر املتعدي للصفة إن كان هلا أثر  537

 متعٍد.

 

القاعدة التاسعة والثالثون: أهل السنة واجلماعة يثبتون  538

لتفصيل وينفون صفات النقص على الصفات هلل تعاىل على وجه ا

 وجه اإلمجال

 

  اإلثبات املفصل واإلثبات اجململ 539
  النفي املفصل والنفي اجململ 540
القاعدة املوفية لألربعني : أمساء اهلل تعاىل مرتادفة من حيث  541

 الذات متباينة من حيث الصفات

 

قيقة فال جيوز القاعدة احلادية واألربعون: األصل يف الكالم احل 542

 االنتقال عن احلقيقة إىل اجملاز إال بالقرينة الصارفة

 

القاعدة الثانية واألربعون: أمساء اهلل تعاىل ال حتصر يف عدد  543

 معني

 

القاعدة الثالثة واألربعون: االتفاق يف األمساء ال تستلزم  544

 االتفاق يف املسميات

 

  ثل معطل وكل معطل ممثلالقاعدة الرابعة واألربعون: كل مم 545
القاعدة اخلامسة واألربعون: الكالم يف الصفات فرع عن الكالم يف  546

 الذات

 

: إذا كنا نؤمن بأن هلل ذاتًا فالبد أن نؤمن أن األمر األول 547
 هلذه الذات صفات
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: إذا كنا نؤمن بأن ذات اهلل تعاىل ال مياثلها شيء األمر الثاني 548
 من الذوات

 

: إذا كنا نؤمن أن إثباتنا لذات اهلل تعاىل إمنا هو األمر الثالث 549
  إثبات وجود

 

: إنه من املعلوم املتقرر أن ذات اهلل تعاىل ال األمر الرابع 550
 يعلمها إال اهلل تعاىل

 

: إذا تقرر لنا أن الكالم يف الصفة كالكالم يف األمر اخلامس 551
 الذات

 

 يف كالكالم الصفات بعض يف الكالمربعون : القاعدة السادسة واأل 552

 بعض

 

  الصفات السبع اليت يثبتها األشاعرة 553
  الرد على األشاعرة 554
القاعدة السابعة واألربعون: أهل السنة واجلماعة يعلمون معاني  555

 الصفات وجيهلون كيفياتها

 

 القاعدة عند أهل السنة تقول: املعاني معلومة، والكيفيات 556
 جمهولة

 

  املفوضة الذين يقولون: املعاني غري معلومة 557
  مذهب املمثلة الذين يقولون: بل الكيفيات معلومة 558
القاعدة الثامنة واألربعون: االتفاق يف االسم الكلي العام ال  559

 يستلزم االتفاق  بعد التقييد واإلضافة والتخصيص

 

 بها اإلميان تعاىل اهلل أمساء يف جيبالقاعدة التاسعة واألربعون:  560

 املتعد، وبأثرها ومبقتضاها
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  الواجب يف أمساء اهلل تعاىل ثالثة أشياء 561
  هلل تعاىل، فتسمي اهلل تعاىل بها: أن تؤمن بها امسا األول 562
  : أن تؤمن مبا تضمنته هذه األمساء من الصفاتالثاني 563
  هلذا االسم: أن تؤمن باألثر املتعدي الثالث 564
القاعدة املوفية للخمسني : األعياء املضافة إىل اهلل تعاىل إن كان ت  565

ال تقوم بذاته فهي إضافة صفة إىل موصوفو وإن كان ت تقوم 

 بذاتها فهي إضافة تشريف وتكريم وخلق

 

  تقسيم األشياء اليت يضيفها اهلل تعاىل له إىل قسمني: 566
  بذاتها قيامها تصوري ال أشياء إضافة: ألولا 567
 إضافة: من أقسام ما يضيفه اهلل تعاىل لنفسه الكرمية الثاني 568

 بذاتها قائمة شياءأ
 

القاعدة الواحدة واخلمسون: أمساء اهلل تعاىل كلها حسنى  569

 وصفاته جل وعال كلها عليا
 القاعدة الثانية واخلمسون:  كل لفظ أععر بسب الدهر فهو حمرم 

 

دهر بأي لفظ من ألفاظ السب : احلق أن سب الة األوىلاملسأل 570
 حمرم

 

: وقد بني أهل العلم العلة يف هذا النهي، املسألة الثانية 571
 وذلك بأمور:

 

: أن الدهر خملوق هلل تعاىل، وليس له تصرف من ذاته حدهاأ 572
 مطلقا

 

  : أن اهلل تعاىل هو املقدر ملا جيري يف الدهراألمر الثاني 573
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: أن مما جاءت به الشريعة سد الذرائع اليت األمر الثالث 574
 تفضي يف الغالب إىل اخللل العقدي

 

: أن سب الدهر فيه منافاة ألصل تعظيم اهلل األمر الرابع 575
 تعاىل واإلميان بقضائه وقدره

 

: أن سب الدهر مناف لكمال األدب مع اهلل األمر اخلامس 576
 تعاىل

 

577 
  فإن قلت: وما حكم من سب الدهر؟: ثالثةاملسألة ال

احلالة الثانية من أحوال نسبة األمر إىل الدهر : املسألة الرابعة 578
أن يلفظ بقول ينشئ به سب الدهر على أنه هو الفاعل هلذا 

 األمر بذاته

 

احلالة الثالثة: هي أن يسب الدهر ال على  :املسألة اخلامسة 579
 أنه الفاعل لألمر

 

سب الدهر ال على أنه هو الفاعل، وال ملسألة السادسة: ا 580
على أنه سبب من األسباب ولكنه سبه على أنه ظرف 

 حدث فيه ما جرى من الضرر والضيق 

 

كان العرب يف اجلاهلية يكثرون من سب  :املسألة السابعة 581
 الدهر

 

القاعدة الثالثة واخلمسون: ال جيوز نسبة ما جير، إىل مشيئة  582

 لصفةا
 

: أن يضيف الفعل إىل الصفة على أنه من مجلة ما تقتضيه األول 583
 ال على أنها الفاعلة له

 

  الثاني: دعاء الصفة 584
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  القاعدة الرابعة واخلمسون: ال جيوز تعبيد االسم لغري اهلل تعاىل 585
القاعدة اخلامسة واخلمسون: ما تسمى اهلل تعاىل أو اتصف به فال   586

 على غريه على وجه العموم واإلضافةيطلق 

 

القاعدة السادسة واخلمسون: ال جيوز إطالق عيء من أمساء اهلل  587

 تعاىل على

 املخلوق إن روقب فيه معنى الصفة 

 

  :التسمي بأمساء اهلل ال جيوز إال جبمل من الشروط 588
: أن ال يكون هذا االسم من األمساء اخلاصة باهلل األول 589

 تعاىل

 

  : أن ال يراقب فيه عند التسمية معنى الصفةالثاني 590
إن كان املقصود من حتليته باأللف والالم جمرد : الثالث 591

 التعريف فقط فال حرج 

 

القاعدة السابعة واخلمسون: األدعية واألخبار عن أمر وقع ال  592

 تقرن باملشيئةوخبالف الغيبية واملستقبلية

 

  :باملشيئة الكالم فيها لقيع اليت احلاالت 593
  الوقوع متحقق غري مستقبلي أمر على الكالم كان إذا 594
  الغيبية األمور يف الكالم يكون أن: الثانية احلالة 595
  الدعاء يف يعلق وال 596
  وقوعها حتققنا اليت املاضية األمور يفال يعلق  597
املالئكة فيما يثب ت أو ينفى القاعدة الثامنة واخلمسون: األصل يف عامل  598

 التوقيف على األدلة
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  العرب يف اجلاهلية أن بني املالئكة وبني الرب نسبااعتقاد  599
  الفالسفة عامل املالئكة على وجه التفصيل واإلمجال اننكر 600
  وصف املالئكة بأنهم إناث 601
  وصف املالئكة بأن هلم نوعا من صفات الربوبية 602
 عليه آدم ألبينا سجدوا الذين املالئكة يف العلم أهل لفاخت 603

 السالم

 

  ؟هل يصح أن يقال: إن هناك أماكن ال تدخلها املالئكة 604
كيف يعلم امللك ما يف قلب العبد من النوايا فيكتبها له أو  605

  ؟عليه

 

  يصيبهم الفزع والصعق والرعدة الشديدة؟ ةهل املالئك 606
  ة تتمثل بصورة البشرهل املالئك 607
  استغفار املالئكة ملن يف األرض 608
  ؟هل املالئكة متوت 609
  هل عزرائيل اسم مللك املوت؟ 610
  هل اسم رضوان ثابت 611
هل هما امسان للمالئكة املوكلة بكتب الرقيب والعتيد  612

 ؟األعمال

 

  هل ثبت اسم منكر ونكري 613
هم اهلل تعاىل يف مسألة هاروت ف أهل العلم رمحاختال 614

 وماروت
 



 

 545 

أشهر من كذب واخرتع يف أمساء املالئكة هم الرافضة،  615
 والصوفية

 

القاعدة التاسعة واخلمسون: اإلميان بالرسل فرض الزم وركن ال يصح  616

 اإلميان إال به
 

  ال يتم اإلميان بالرسل إال إن آمنت بعدة أمور: 617
   اهلل اعبدوا أن رسواًل أمٍة كل يف بعث قد اهلل بأن اإلميان 618
 واحد برسالة كفر فمن ،حق رسالتهم أن اإلميان: الثاني 619

 باجلميع كفر منهم
 

 نؤمن هنعلم مل ومن بامسه، امسه علمنا مبن اإلميان: الثالث 620
 جمماًل إمياًنا به

 

  أممهم مع أخبارهم من صح ما تصديق: الرابع 621
 خامتهم وهو ،منهم إلينا أرسل من بشريعة العمل: اخلامس 622

× 
 

 للثقلني عامة رسالة × رسالته بأن اجلازم اإلميان: السادس 623
 واجلن اإلنس

 

ف أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل يف اخلضر أهو نيب أم اختال 624
 ال؟

 

  مات اخلضر أن احلق 625
  األسباطاختالف أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل يف حقيقة  626
  هل آدم عليه السالم نيب؟  627
 كل قول يتضمن انتقاص مقام النبوة فهو القاعدة املوفية للستني:  628
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 باطل ال جيوز
  من يزعم من الصوفية أن مرتبة الوالية فوق مرتبة النبوة 629
  :املراتب عند أهل السنة واجلماعة ثالث 630
  مرتبة الرسالة 631
  وةمرتبة النب 632
  مرتبة الوالية 633
اتهام أم املؤمنني عائشة رضي اهلل تعاىل عنها مبا برأها اهلل  634

 تعاىل منه
 

، فإن سبهم مع كونه كفر يتضمن الطعن ×سب أصحابه  635
 يف مقام نيب اهلل 

 

 للرسول مكة أهل تكذيب كثرة ومن :قول بعض الكتاب 636
 الشك منيء ش أصابه قد يكون فرمبا ، ×

 

  إنكار املعجزات واآليات ولرباهني الدالة على صدق النبوة   637
  ، لعن اهلل من رمسها×الرسوم املسيئة للنيب  638
 جملس يف األدب أساء من على أخشى: العلماء بعض قال 639

 يشعر ال وهو علمه حيبط أن العامل
 

 له نكا السالم عليه داود أن من اإلسرائيليات كتب يفما يذكر   640
 زوجة وستعون تسع

 

  اهلل شاء إن: قوله تركه بسبب كانت سليمان فتنة 641
القاعدة الواحدة والستون: من كفر بواحد ممن ثبت ت نبوته قطعا فقد  642

 كفر باألنبياء مجيعا
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القاعدة الثانية والستون: الرسل كلهم بعثوا لتقرير توحيد  643

 األلوهية
 

تون: اإلميان بالكتب املنزلة من عند اهلل القاعدة الثالثة والس 644

 تعلى فرض الزم وركن ال يصح اإلميان إال به
 

  اإلميان اجململ فرض الزم ال خيرج عنه أحد 645
  :اإلميان املفصل فهو أن تؤمن بأمور 646
على  أن هذه الكتاب اليت أنزهلا اهلل تعاىل: أن تؤمن األول 647

 خملوقة.غري رسله أنها حق وصدق 
 

وما : أن تؤمن اإلميان اجلازم مبا مسي منها بامسه، الثاني 648
 أمجل جممال

 

  : أن نصدق مبا فيها من األخبار اليت مل حترفالثالث 649
، أمتر بأوامره: أن نعمل مبا يف القرآن من األحكام، فنالرابع 650

 ونرتك نواهيه.
 

املهيمن ن القرآن هو أفضلها وأرفعها، وبأنؤمن  : أناخلامس 651
  عليها وخامتها

 

  : احلكم بالقرآن، وعدم استبداله بغريه من القوانني سالساد 652
  شرع من قبلنا هل هو شرع لنا 653
الكتاب املتقدمة،  ال جيوز له االطالع علىمن ال علم عنده  654

 ألنه قد طالتها يد التبديل والتحريف
 

اقتناء شيء من الكتب السابقة على القرآن للعامة ال جيوز  655
 من إجنيل أو توراة 
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   كله به كفر فقد حبرف كفر من :عنه اللَّه رضي علي لوق 656
القاعدة الرابعة والستون : القرآن كالم اهلل تعاىل منزل غري  657

 خملوق منه بدأ وإليه يعود
 

لقرآن الكريم مفصلة يف عقيدة أهل السنة واجلماعة يف ا 658
 ثالث عقائد

 

  اهلل كالم أنه: األوىل 659
  خملوق غري منزل أنه: ةالثاني 660
  يعود وإليه بدأ اهلل من القرآن أن: ةالثالث 661
  القاعدة الرابعة والستون: من قال بأن القرآن خملوق فقد كفر 662
خملوق فهو  القاعدة اخلامسة والستون: من قال لفظي بالقرآن 663

 جهمي و ومن قال: لفظي بالقرآن غري خملوق فهو مبتدع

 

: أن املعتزلة هم الذين يتبنون القول خبلق املسألة األوىل 664
 القرآن

 

  خملوقة بالقرآن ألفاظناقوهلم:  املسألة الثانية 665
 بالقرآن ألفاظنا :السنة أهل بعض قول: يف بيان املسألة الثالثة 666

 خملوقة غري

 

القاعدة السادسة والستون : القرآن يتفاضل باعتبار الداللة واملعنى  667

 ال باعتبار املتكلم به

 

القاعدة السابعة والستون :  كل ما أخربت به األدلة مما سيكون يف  668

 نعلم معناه ونكل كيفيته إىل اهلل وصدقو اليوم اآلخر فإنه حق

 

  :شفاعات ثالث القيامة يف × له 669
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   بينهم يقضى حتى املوقف أهل يف فيشفع األوىل الشفاعة 670
  اجلنة يدخلوا أن اجلنة أهل يف فيشفع الثانية الشفاعة 671
  النار استحق فيمن فيشفع الثالثة الشفاعة 672
  الدليل على أن اإلميان باليوم اآلخر من أركان اإلميان 673
   من اخللق فإنه سيموتالقاعدة الثامنة والستون: كل ذ، نفس  674
   چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچيف قوله:  املراد باملوتتني 675
  القاعدة التاسعة والستون: سؤال القرب وعذابه ونعيمه حق 676
  األدلة على ذالك 677
  : هل عذاب القرب على الروح أم اجلسد؟املسألة األوىل 678
  نقطع؟: هل عذاب القرب دائم أم ماملسألة الثانية 679
  عذاب القرب نوعان: 680
ث أنه خيفف عنهم سوى ما ورد يف بعض األحادي نوع دائم 681

 ما بني النفختني

 

النوع الثاني إىل مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة  682
 الذين خفت جرائمهم

 

هل سؤال القرب ونعيمه وعذابه خمصوص مبن : املسألة الثالثة 683
 قرب فقط، 

 

 من مجلة ما يكفر اهلل تعاىل به عنعذاب القرب  :سألة الرابعةامل 684
 أهل اإلميان 

 

 : هل النار اليت يف القرب من جنس النار املسألة اخلامسة 685
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 املعهودة يف الدنيا؟

 القرب عذاب ينكر من على جنيب كيف :املسألة السادسة 686
  ونعيمه

 

 جيب اليت الغيبية راألمو من ونعيمه القرب عذاب أن: األول 687
  التسليم فيها

 

 احلس على مقصورة وليست كثرية اإلثبات طرق أن: الثاني 688
  واملشاهدة

 

 الدنيا عذاب جنس من ليس ونعيمه القرب عذاب أن: الثالث 689
 ونعيمها

 

 يتنكد ال حتى القرب عذاب عنا ىأخف تعاىل اهلل أن: الرابع 690
 عيشنا

 

 به تعبدنا ومما ،كثرية بأشياء تعبدنا تعاىل اهلل أن: اخلامس 691
 بالغيب اإلميان

 

 ملا القرب عذاب على العباد أطلع لو تعاىل اهلل أن: السادس 692
 الناس تدافن

 

 من تعاىل اهلل شاء ملن يكشف قد القرب عذاب أن: السابع 693
 عباده

 

 ما إثبات من النص مبتابعة ومتعبدون مأمورون أننا: الثامن 694
 به أخرب ما وتصديق ،نفاه ما ونفي ،أثبته

 

هل سؤال القرب عام يف حق كل أمة، أم هو املسألة السابعة:  695
 من خصائص هذه األمة؟

 

هل سؤال القرب عام لكل أحد مكلف وغري : املسألة الثامنة 696
 ؟مكلف
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697 
ما اسم املالئكة الذين يتولون سؤال أهل  :املسألة التاسعة

 القبور؟

 

يف بعض الروايات: أتاه ملكان ويف بعض املسألة العاعرة:  698
 الروايات: أتاه ملك

 

  إن قلت: وما أسباب عذاب القرب؟: املسألة احلادية عشرة 699
 من املنجية األسبابفإن قلت: وما  :الثانية عشرة املسألة 700

 ؟القرب عذاب

 

ساد يوم القيامة من القاعدة املوفية للسبعني: البعث لعني هذه األج 701

 القبور صدق واقعو وحق قاطع

 
  من األوجه اليت قررها القرآن:  702
  التصريح به مع اإلقسام عليهاألول:  703
  ضرب األمثلة احلسيةالثاني:  704
االستدالل على البعث بالقدرة الكاملة على إجياد الثالث:  705

 وخلق األشياء الكبرية

 

  ل باملبدأ على املعاداالستدالالرابع:  706
  الغالم قصة يف كما بالوقوع، ذلك على االستداللاخلامس:  707
 القدرة بتمام باإلخبار ذلك على االستداللالوجه السادس:  708

 الكاملة
 

 هلذه املعاد أن واجلماعة السنة أهل مذهب :املسألة األوىل 709
 الدنيا يف معنا اليت األجساد

 

  هل تصف لنا شيئا عن هذا البعث؟ :نيةاملسألة الثا 710
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من كفر وجحد  كفر علىأمجع أهل العلم : املسألة الثالثة 711
 وكذب بالبعث

 

أمجع أهل العلم على إثبات نفختني: نفخة  :املسألة الرابعة 712
 الصعق، والقيام

 

على عمله وينظر فيه  كل مكلف فسيحاسب: القاعدة الواحدة والسبعون 713

 امةيوم القي

 

األدلة من الكتاب والسنة على وقوع اجلزاء  :املسألة األوىل 714
 واحلساب 

 

احلساب يوم القيامة على نوعني: حساب عرض، : املسألة الثانية 715
 ونقاش

 

أول ما حياسب عنه العبد يوم القيامة من عمله  :املسألة الثالثة 716
 الصالة

 

 ون يوم القيامة؟هل الكفار سيحاسب: املسألة الرابعة 717
 هل الكفار سيحاسب على تركه للفروع ؟: املسألة اخلامسة

 

من يدخلون اجلنة بال × هناك من أمة حممد  :املسألة السابعة 718
 حساب وال عذاب

 

اجلنة والنار موجودتان ال تفنيان أبدا وال : القاعدة الثانية والسبعون 719

 تبيدان

 

  باقيةنار موجودة واجلنة موجودة، وباقية، وال  720
: القول أن اجلنة والنار موجودتان اآلن، وأنهما املسألة األوىل 721

 ال تفنيان أبدا 

 

  األدلة اليت يستدل بها من قال بفناء النار: املسألة الثانية 722
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ليس يف اجلنة من النعيم وال يف النار من : القاعدة الثالثة والسبعون 723

 إال األمساء عذاب مما يف الدنيا ال

 

كل ما كان وما يكون فاهلل تعاىل علمه : القاعدة الرابعة والسبعون 724

 وكتبه وعاءه وخلقه

 

  :اإلميان بالقدر يتضمن اإلميان بأربع مراتب 725
اإلميان بأن اهلل تعاىل عامل بكل ما كان، وما يكون، وما مل  726

 يكن أن لو كان كيف يكون

 

ميان بأن اهلل تعاىل كتب كل شيء يف اللوح األمر الثاني: اإل 727
 احملفوظ

 

األمر الثالث: اإلميان بأن اهلل تعاىل شاء كل شيء كان  728
 ويكون

 

  األمر الرابع: اإلميان بأن اهلل تعاىل هو اخلالق لكل شيء 729
اهلل عامل بكل عيءو وال خيفي عليه : القاعدة اخلامسة والسبعون 730

  مثقال ذرةو وكل ما

 يف الكون واقع بعلمه سبحانه وتعاىل

 

من غري  اهلل ال ميكن أن حيدث عيء يف ملك: القاعدة السادسة والسبعون 731

و فإن كان مما حيبه إرادتهو بل كل ما يف الكون بإرادته من خري وعر

وإن كان مما يبغضه ويكرهه فهو  ويرضاه فهو من قبيل إرادته الشرعية

 من قبيل إرادته الكونية

 

  لكونية القدريةااإلرادة  732
  اإلرادة الشرعية األمرية الدينية 733
 الفرق بني اإلرادة الكونية القدرية، واإلرادة الشرعية األمرية  734
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 الدينية
ما أصابك مل يكن ليخطئك و وما أخطأك : القاعدة السابعة والسبعون 735

 مل يكن ليصيبك

 

فإمنا هو قدر اهلل سبحانه من خري وعر  ما: القاعدة الثامنة والسبعون 736

 قد نعلمها وقد ال نعلمهاو فهو أحكم احلاكمني حلكمة

 

  عدة أمور جتب عليك يف أي تقدير قدره اهلل تعاىل عليك:  737
  : أن تعلم أنه من اهلل تعاىلاألول 738
  الثاني: إن كان هذا القدر من أقدار اخلري لك فامحد اهلل تعاىل 739
الثالث: إن كان هذا القدر من األقدار املؤملة، فعامله بالصرب  740

 والرضى 
 

الرابع: أن تعلم أن هلل يف هذا التقدير احلكمة البالغة،  741
 واملصلحة املتناهية

 

اخلامس: أن حتسن الظن بربك، وأن حتذر من الوقوع يف  742
 سوء الظن باهلل 

 

اف إىل املقدور ال القدر و وإىل الشر يض: القاعدة التاسعة والسبعون 743

 املقضي ال القضاء
 

  داوال يظلـم ربــك أحــــ القاعدة املوفية للثمانني: 744
  لظلمل اجلهمية واألشاعرةتعريف  745
  تعريف املعتزلة للظلم 746
  تعريف أهل السنة واجلماعة للظلم 747
  بعض العبارات اليت ال تليق باهلل تعاىل 748
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اإلميان بعلم اهلل تعاىل بأهل اجلنة وأهل : لقاعدة الواحدة والثمانونا 749

 النار والفراغ

 منه ال يتنافى مع العمل مبوجب الشرع 

 

أهل السنة واجلماعة هم املوفقون يف اجلمع بني القدر  750
 والشرع

 

  القدرية وهم املنكرون للقدر تعظيما للشرع 751
  در واملعطلون للشرعهم املؤمنون بالقاجلربية،  752
تعاطي األسباب املشروعة من متام : القاعدة الثانية والثمانون 753

 اإلميان بالقدر

 

جيوز االحتجاج بالقدر يف املصائب ال : القاعدة الثالثة والثمانون 754

 املعائب

 

جة االحتجاج بالقدر على فعل املعصية وترك الواجب ح 755
 من وجوه عشرة: داحضة باطلة

 

األول: أن القرآن أبطل هذه احلجة غاية اإلبطال ومل يعتربها  756
 شيًئا 

 

الثاني: اتفاق السلف الصاحل على عدم اعتبار ذلك حجة  757
 مقبولة

 

 ،بإرسال الرسلعلى عباده حجة اهلل قد قامت أن الثالث:  758
 وإنزال الكتب

 

ى ذلك الرابع: أن االحتجاج بالقدر لو كان حجة مقبولة ألد 759
 إىل إبطال الشرائع

 

اخلامس: أن االحتجاج بالقدر على فعل املعاصي مناقض  760
 للمعقول
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السادس: أن االحتجاج بالقدر فيه تعطيل لألسباب اليت  761
 جاءت الشريعة بإثباتها واألمر بها

 

واتباع الشريعة بفعل  ،السابع: أن العبد مأمور باإلميان بالقدر 762
 ب احملظوراملأمور واجتنا

 

 ،الثامن: أن العباد مطالبون بالنظر فيما أمروا به فيفعلونه 763
 وفيما نهوا عنه فيرتكونه

 

  أن العبد مأمور بالتوبة إذا وقع منه الزلل أمر إجياب التاسع: 764
العاشر: أن االحتجاج بالقدر على فعل املعصية لو كان  765

 عن السجودحجة مقبولة لبادر بها إبليس ملَّا ختلف 
 

  أفعال العبادة خلق اهلل تعاىل وكسب العباد: القاعدة الرابعة والثمانون 766
للعبد مشيئة وقدرة واختيار متعلقة : القاعد اخلامسة والثمانون 767

 شيئة اهلل تعاىل وقدرته واختيارهمب

 

أمر اهلل تعاىل كوني قدر، و وعرعي : القاعدة السادسة والثمانون 768

 دي 

 

ال واجب ألحد على اهلل تعاىل إال ما أوجبه : القاعدة السابعة والثمانون 769

 على نفسه تفضال وامتنانا

 

 اإلميان اعتقاد باجلنانو وقول باللسانو: القاعدة الثامنة والثمانون 770

 وعمل باجلوارح واألركان

 

  :ثالث ركائز ال بد منها لقيام عمود اإلميان 771
  ىل: اعتقاد القلبالركيزة األو 772
  الركيزة الثانية: هي قول اللسان 773
  الركيزة الثالثة: العلم باجلوارح 774
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كل من أخرج العمل أو القول عن مسمى : القاعدة التاسعة والثمانون 775

 اإلميان وحقيقته فهو مرجئ

 

  أنواع األمساء 775
   القلوب ليس اإلميان بالتحلي وال بالتمين ولكنه ما وقر يف 776
جنس األعمال هي الركن يف اإلميان ال آحاد : القاعدة املوفية للتسعني 777

 األعمال إال بدليل

 

العمل الذي جيعله أهل السنة ركنا يف اإلميان هو جنس  778
 العمل

 

األعمال الواجبة عرط يف كمال اإلميان : القاعدة الواحدة والتسعون 779

 ط يف كماله املستحبل املندوبة عرواألعما الواجب

 

  :أهل السنة واجلماعة ينظرون إىل اإلميان بثالث اعتبارات 780
  نظر باعتبار ما يتحقق به أصل اإلميان 781
  نظر باعتبار ما يتحقق كمال اإلميان الواجب 782
  نظر باعتبار ما يتحقق به كمال اإلميان املستحب 783
ل نفي اإلميان عن تاركه فلوجوبهو كل فع: القاعدة الثانية والتسعون 784

 وكل فعل 

 نفي اإلميان عن فاعله فلحرمته

 

  املسلمني إلخوانه احملبة ترك من عن اإلميان × الشارع ينف 785
 حمبة على × اهلل رسول حمبةتقديم  الواجبات مجلة من 786

  والوالد الولد
 

  طيب التعامل مع اجلار 787
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  والقاتل  حني يزنيالزاني  عن اإلميان نفي 788
  نفي اإلميان عن الطعان واللعان والفاحش 789
  هواه على ربه مرضاة املسلمتقيم  790
  نفي اإلميان عن شارب اخلمر 791
  اإلميان يزيد وينقص  القاعدة الثالثة والتسعون:  792
القاعدة الرابعة والتسعون: قد جيتمع يف العبد موجب الثواب وموجب  793

 ابالعق
 

أهل السنة ال يعطون مرتكب الكبرية : القاعدة اخلامسة والتسعون 794

 اإلميان املطلق وال يسلبونه مطلق اإلميان
 

  أدلة القاعدة 795
القاعدة السادسة والتسعون: دخول اجلنة ابتدائي ألهل اإلميان  796

 ملن دخل النار من أهل الكبائر  اخللصو  وانتقالي
 

  النار أحد ممن معه أصل اإلسالم ال خيلد يف: بعة والتسعونالقاعدة السا 797
  أدلة القاعدة 798
  مرتكب الكبرية يف اآلخرة حت ت املشيئة: القاعدة الثامنة والتسعون 799
  اخللود يف النار خلود أمد، وخلود أمد،: القاعدة التاسعة والتسعون 800
باعتبار حتقق كماله ال االستثناء جيوز : القاعدة املوفية للمائة 801

 هباعتبار وجود أصل
 

أمر حمرم ال  االستثناء بقصد الشك يف وجود أصل اإلميان 802
 جيوز
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  :اِلاْسِتْثَناِء َثَلاَثُة َأْقَواٍل النَّاُس َلُهْم ِفي 803
 َمْن َيْسَتْثِني َفُهَو :َيُقوُلوَنِمْن اْلَحَنِفيَِّة  َمْن ُيَحرِّْمُه َكَطاِئَفِة 804

 َشكَّاٌك
 

  َمْن ُيوِجْبُه: َكَطاِئَفِة ِمْن َأْهِل اْلَحِديِث  805
  َأْو َيْسَتِحبَُّه ُيَجوِّْزُه َمْن 806
ألن اإلميان شيء واحد  ،ال يستثنون يف اإلميان املرجئة 807

 عندهم
 

اإلسالم واإلميان إن اجتمعا يف الدليل : القاعدة الواحدة بعد املائة 808

 وإن افرتقا يف الدليل اجتمعا يف الداللة لداللةافرتقا يف ا
 

  كل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلما مؤمنا 809
 يف املعنى، إن افرتقا يف الدليل اتفقالفظ اإلميان واإلسالم  810

 يف املعنى وإن اجتمعا يف الدليل افرتقا
 

ال يزول األصل أن من ثب ت إسالمه بيقني ف: القاعدة الثانية بعد املائة 811

 عنه وصفه إال بيقني 
 

من ثبت أنه مسلم باليقني ال جيوز إخراجه منه مبجرد فصــــــل:  812
 التهوكات

 

ر إال من كفره التكفري حكم عرعي فال نكف: القاعدة الثالثة بعد املائة 813

 اهلل تعاىل ورسوله 

 

زم تكفري التكفري بالوصف العام ال يستل: القاعدة الرابعة بعد املائة 814

 عد ثبوت الشروط وانتفاء املوانعإال ب املعني

 

انطباق حكم الفعل أو القول على فاعله وقائله  األوىل: 815
 يفتقر إىل اجتهاد
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إذا اجتهد جمتهد فتبني له أن حكم الفعل ينطبق على الثانية:  816
 فاعله

 

أهل السنة ال يشهدون ألحٍد من أهل القبلة بعينه : الثالثة 817
 جبنة وال نار 

 

احذر أن تكفر أحدًا بعينه يف مسألة اشتد خالف الرابعة:  818
 العلماء فيها

 

احلكم العام على األقوال واألفعال ال : القاعدة اخلامسة بعد املائة 819

يستلزم انطباقه على األفراد قطعًا إال بعد ثبوت الشروط وانتفاء 

 املوانع

 

ستلزم كفر املعني إال بثبوت : التكفري العام ال ياألول 820
 الشروط وانتفاء املوانع

 

الثاني: التبديع العام ال يستلزم تبديع املعني إال بثبوت  821
 الشروط وانتفاء املوانع

 

الثالث: اللعن العام ال يستلزم لعن املعني إال بثبوت  822
 الشروط وانتفاء املوانع

 

ق املعني إال بثبوت الرابع: التفسيق العام ال يستلزم تفسي 823
 الشروط وانتفاء املوانع

 

اخلامس: التأثيم العام ال يستلزم تأثيم املعني إال بثبوت  824
 الشروط وانتفاء املوانع

 

الزم القول ليس قوال للقائل إال بعد : القاعدة السادسة بعد املائة 825

 عرضه وقبوله

 

  ورسوله اهلل كالم من لوازم :نوعان اللوازم 826
  الناس سائر من غريهما كالم من ولوازم 827
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  مبذهب ليس أم مذهب املذهب الزم هل 828
 لوازم إىل النظر مبجرد أحد تكفري جيوز ال أنه احلق القول 828

  قوله
 

 مالك لإلمام املالكية كتب يف ورد قوال ننسب أن حيل ال 829
 كذا قوله لوازم مجلة من أنه مبجرد

 

  م احلجة إال بالبلوغ ومطلق الفهمال تقو: بعة بعد املائةالقاعدة  السا 830
  )فــائـدة( فإن قلت: وهل اخلوارج كفار؟ 831
األحكام يف الدنيا على الظواهرو والسرائر  القاعدة الثامنة بعد املائة: 832

 والظواهر تبع هلا تبع هلاو ويف اآلخرة على السرائرو

 

 إذا ياألصل الكافر أن: قاعدةمن الفروع املخرجة على هذه ال 833
 له وتثبت ظاهرًا يقبل إسالمه فإن بالشهادتني ونطق أسلم

 اإلسالم أحكام

 

 من إال نار وال جبنٍة القبلة أهل من ألحد نشهد ال أننا: ومنها 834
 بذلك النص له شهد

 

 فيه فلنا، املعركة أرض يف اجملاهدين من رجل قتل إذا :ومنها 835
 حكمان

 

  الدنيا يف املنافقني مع التعامل :هاومن 836
 تفسريه جيوز وال الكالم ظاهر على الوقوف جيب أنه :ومنها 837

 املتكلم يبطنه مبا
 

  واملال الدم عصمة املسلم يف األصل أن: ومنها 838
  األصل يف الشفاعات التوقيف على األدلة: القاعدة التاسعة بعد املائة 839
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  املنفية باألدلة فأقول: الشفاعاتأمثلة من  840
  املثال األول: الشفاعة يف الكفار يوم القيامة 841
  املثال الثاني: ما يظنه الكفار يف معبوداتهم من دون اهلل تعاىل 842
  الشفاعات املثبتة: 843
  : الشفاعة العظمىالشفاعة األوىل 844
  نة: الشفاعة يف أهل اجلنة ليدخلوا اجلالشفاعة الثانية 845
  : الشفاعة يف عمه أبي طالبالشفاعة الثالثة 846
  : الشفاعة يف رفعة الدرجات يف اجلنةالشفاعة الرابعة 847
على  ، وتنقسم: الشفاعة يف أهل الكبائرالشفاعة اخلامسة 848

 :قسمني
 

األول: شفاعة يف قوم من أهل الكبائر قد استحقوا دخول  849
 النار أن ال يدخلوها

 

لثاني: شفاعة يف قوم من أهل الكبائر قد دخلوا النار أن ا 850
 خيرجوا منها

 

  : الشفاعة يف أهل األعرافالشفاعة السادسة 851
: الشفاعة يف قوم ليدخلوا اجلنة بال حساب الشفاعة السابعة 852

 وال عذاب
 

  ال عفاعة إال باإلذن والرضى: القاعدة العاعرة بعد املائة 853
جيب اإلميان برباهني األنبياء اليت : احلادية عشرة بعد املائةالقاعدة  854

 ثب ت بها النص
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  اإلسراء واملعراج 855
  تكثري الطعام القليل 856
  حنني جذع النخلة إليه 857
مجيع أنواع املعجزات  × فــائـدة قد مجع لنبينا حممد 858

 واخلوارق

 

  ولياءاإلميان بكرامات األجيب : القاعدة الثانية عشرة بعد املائة 859
  العموم وجه على وإثباتها بها اإلميان: األوىل 860
 أولياء يد على إال جتري ال كرامة تعد اليت الكرامة أن: الثانية 861

  تعاىل اهلل

 

  الكرامة طلب ال االستقامة طلب السنة أهل منهج: لثالثةا 862
 من يكون أن تستلزم ال الكرامة أن السنة أهل يعتقد: الرابعة 863

  غريه من أفضل أنه يديه على ظهرت

 

 بإكثار عاملها من له الكرامة حصول عند املوفق: اخلامسة 864
 واحلمد الشكر

 

 خوارق مع الناس بعض على تشتبه قد الكرامة: السادسة 865
  الكهان

 

 دليل هي األولياء أيدي على اجلارية الكرامات: السابعة 866
 × هصدق على

 

  :حيال هذه املسألة إىل ثالثة أقسامانقسام أهل القبلة  867
  مثبت لكل خارق ،األول: مغال فيها 868
 الثاني: اجلفاة عن نصوص الوحي ودالئلها الدالة على  869
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 وقوع الكرامة للمؤمنني

الثالث: أهل السنة الذين أثبتوا الكرامات، لكن ال على  870
 وجه اإلطالق

 

 ×كل دعوى للنبوة بعد حممد : الثالثة عشرة  بعد املائة القاعدة 871
 فكفر وغي وهوى

 

  واالختيار االصطفاء على مبناها أم مكتسبة النبوة هل 872
  چائ  ەئ  ەئچ: القاعدة الرابعة عشرة بعد املائة 873
  اخلوف من اهلل تعاىل عبادة 874
  الفرق بني الرجاء واألماني 875
أهل السنة واجلماعة ال يشهدون للمعني جبنة : ة عشرةالقاعدة اخلامس 876

وال نار إال من عهد له النص بذلك ويرجون للمحسنني الثواب وخيافون 

 على املسيئني العقاب

 

  : ما القول الصحيح يف أصحاب الفرتة؟املسألة األوىل 877
  : حكم أطفال املشركنياملسألة الثانية 878
ف أهل العلم فيمن اتفقت الشهادات له : اختلاملسألة الثالثة 879

 بأنه من أهل اخلري

 

: ما حكم قول: فالنا املغفور له، أو فالنا املسألة الرابعة 880
 املرحوم؟

 

: إن قلنا يف حق الصحابة: )رضي اهلل تعاىل املسألة اخلامسة 881
 عنهم( 

 

 : قال أبو العباس: اتفاق الرؤى كاتفاق املسألة السادسة 882
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 داتالشها

بون الصحابة بال أهل السنة اجلماعة حي: القاعدة السادسة عشرة 883

 أفراط وال تفريط

 

  الصحابة كلهم عدول ثقات أثبات: القاعدة السابعة عشرة 884
  تعريف الصحابي 885
  عصمتهم يعِني ال الصحابة بعدالةنا قوَل)تنبيــه(  886
  رد إىل احملكماحملتمل يرد إىل الصريح، واملتشابه ي 887
  األدلة الصحيحة ال تدل إال على احلق 888
من أصول أهل السنة واجلماعة سالمة قلوبهم : القاعدة الثامنة عشرة 889

 × وألسنتهم على صحابة النيب
 

  وأفجر الفجور ،سب الصحابة من أكرب الكبائر 890
 ×، اهلل رسول أصحاب سب حتريم لىع مجاعاإل نعقدا 891

 وجوه من وذلك
 

  شرعلا من بلغوه ما ترك إىل مفض سبهم أن: األول 892
   األمة خري وأنهم عدالتهم والسنة الكتاب أثبت قدل: الثاني 893
 وأعظم ،والثناء الذكر أمجل كتابه يف هلم سطر اهلل أن: الثالث 894

 املدح
 

 ×لصحبة نبيه  اهلل اختارهم من يكون أن يستحيل :الرابع 895
  اللعنة يستحقون

 

  مثلهم يكون ال وأنه ،الصحابة فضل علو: اخلامس 896
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  سب مجيع الصحابة على وجه العموم كفر 897
 عدالتهم يف يقدح سبا وعمر بكر أبي الشيخني سب 898

 كفر وديانتهم
 

 فهذا، منه وعال جل اهلل برأها مبا عنها اهلل رضي عائشة سب 899
 كفر

 

 النيب هو كان أنه أو ،إله عليا نأ دعوى بالسب اقرتن إذا 900
  جربيل غلط وإمنا

 

  مثل دينهم يف وال عدالتهم يف يقدح ال سبًا بعضهم سب 901
من أصول أهل السنة واجلماعة  القاعدة التاسعة عشرة بعد املائة: 902

 اإلميان بفضائل

 الصحابة ونشرها بني العامة واخلاصة 

 

  عنه فضائل أبي بكر الصديق رضي اهلل 903
  فضائل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه 904
  فضائل عثمان بن عفان رضي اهلل عنه 905
  فضائل علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه 906
  فضائل أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها 907
  فضائل معاوية بن أبي سفيان رضي اهلل عنه 908
  تفاضلون: الصحابة يالقاعدة العشرون بعد املائة 909
  ؟هل أبو بكر وعمر أفضل من اخلضر 910
 كل من أثنى عليه الدليل يف  القاعدة الواحدة والعشرون بعد املائة: 911
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 الكتاب والسنة فإنه ميوت على وفق ثنائه
أحق الناس باخلالفة بعد النيب  القاعدة الثالثة والعشرون بعد املائة: 912

ثم علي  ثم عثمان بالشورىوأبو بكر بالنصو ثم عمر بالعهدو  ×

 باالتفاق

 

: كيف متت البيعة ألبي بكر الصديق رضي اهلل املسألة األوىل 913
 تعاىل عنه؟

 

اخلالفة ألبي بكر الصديق رضي اهلل تعاىل عنه املسألة الثانية:  914
  بالنص والتعيني أم باالختيار؟

 

  عاىل عنه؟كيف متت البيعة لعمر رضي اهلل ت :املسألة الثالثة 915
كيف متت اخلالفة لعثمان رضي اهلل تعاىل  :الرابعةاملسألة  916

 عنه؟
 

كيف متت اخلالفة لعلي رضي اهلل تعاىل  إن قلت: :اخلامسة 917
 عنه؟

 

إمنا × زعم الرافضة أن األحق باخلالفة بعد النيب  :السادسة 918
 هو علي 

 

  اهلل مجيعا وال تفرقواصموا حببل واعت: القاعدة الرابعة والعشرون 919
  األمر بلزوم اجلماعة 920
  ف أهل العلم يف مسمى اجلماعة املأمور بلزومهااختال 921
  ال يدخل أهل البدع يف مسمى اجلماعة املأمور بالتمسك بها 922
ال مجاعة إال بإمامة وال إمامة إال بسمع  القاعدة اخلامسة والعشرون: 923

 وطاعة
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  :فة بواحد من أمور ثالثةحتصل اخلال 924
  النص عليها من اخلليفة السابق 925
  اجتماع أهل احلل والعقد عليه 926
  بالقهر والغلبة 927
ال طاعة ملخلوق يف  القاعدة السادسة والسابعة والعشرون بعد املائة: 928

 معصية اخلالق و إمنا الطاعة يف املعروف
 

  يات الشرعيةأن الطاعة ألصحاب الوالاألول:  929
  ال طاعة جلهلة احلكام إال فيما يعلم أنه سائغ شرعًاالثاني:  930
  ال طاعة مطلقة إال للرسلالثالث:  931
من املسائل املعلومة أنه ال طاعة ملخلوق يف معصية الرابع:  932

 اخلالق
 

حذر السلف الصاحل من طاعة املخلوق يف اخلامس: لقد  933
 معصية اهلل تعاىل 

 

ومما جيدر تقريره أيضا ما حرره شيخ اإلسالم ابن السادس:  934
 تيمية

 

ال جيوز اخلروج على احلكام إال أن نرى : القاعدة الثامنة والعشرون 935

من اهلل وبرهان وغلب على الظن عزله بال مفسدة   كفرا بواحا عندنا فيه

 أعظم

 

  كفرا بل فسقا يكون ال كفرا يفعل أن: أوال 936
 وال فيه شك ال واضح: يعين بواحا، الكفر يكون أن: ثانيا 937

 ريب
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  برهان فيه اهلل من عندكم: الثالث األمر 938
 األمر ولي حمل حيل الذي املسلم البديل وجود: الرابع األمر 939

 الكافر
 

  القدرة: اخلامس األمر 940
  أسري به مرة واحدة × الصحيح أن النيب  941
  لقول بإثبات دخول اجلن يف اإلنسالصحيح ا 942
  الصحيح صحة الصالة خلف املبتدع إن كان ال يكفر ببدعته 943
  احلق أن اإلميان قول واعتقاد وعمل، واحلق أنه يزيد وينقص 944
  الصحيح أن اخلالف بيننا وبني املرجئة خالف حمقق  945
  د مات.الصحيح أن اخلضر نيب، واحلق احلقيق بالقبول أنه ق 946
احلق أن القدر الصادر من اهلل تعاىل ال شر فيه، وإمنا الشر  947

 يف املقدور
 

الصحيح أن خدجية أفضل باعتبار أول اإلسالم، وعائشة  948
 أفضل باعتبار آخر األمر

 

  مل ير ربه ليلة أسري به× الصحيح أن النيب  949
أول كل   الصحيح أن البسملة ليست آية من الفاحتة وال من 950

 سورة
 

الصحيح أن إبليس من املالئكة باعتبار صورته، ومن اجلن  951
 باعتبار أصله.

 

الصحيح أن املالئكة أفضل باعتبار البداية، وصاحلي اإلنس  952
 أفضل باعتبار النهاية
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الصحيح إثبات اسم منكر ونكري، وأنهما املوكالن بالسؤال  953
 يف القرب

 

  املهدي قبل قيام الساعة احلق إثبات خروج 954
  الصواب أن خلق العرش كان قبل القلم 955
  الصواب َأنَّ الصغائر على قسمني 956
  احلق أن اجلن مكلفون مبا كلف به اإلنس، إال بدليل فاصل 957
  احلق أن مؤمنهم يدخل اجلنة، ويكون يف املرتبة اليت يستحقها 958
دم إثبات اسم الشمال يف اليد واألقرب إن شاء اهلل تعاىل ع 959

 األخرى هلل 
 

الصواب ختفيف الصالة ليلة اإلسراء أنَّ التخفيف وقع  960
 عشرًا عشرًا

 

الصحيح جواز الصالة على غري األنبياء ما مل تتخذ شعارا  961
 عليه

 

احلق أن امليت ال يصل من عمل احلي إال العمل الذي ورد  962
 به النص

 

   امليت بعد الدفن من البدعاحلق أن تلقني 963
  الصحيح أن األصل يف األموات أنهم ال يسمعون 964
  ال أصل له تارهاالتمسح جبدران الكعبة، والتعلق بأس 965
أنها تعين العلماء  چی   ی  یچ الصواب يف قوله تعاىل: 966

 واألمراء معًا
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به الصواب أن الكرسي املضاف إىل اهلل تعاىل إمنا يراد  967
 موضع القدمني

 

  ال جيوز القول: بأن لفظي بالقرآن خملوق 968
  واحلق احلقيق بالقبول أن الذبيح هو إمساعيل عليه السالم 969
  الصواب تفضيل عثمان على علي رضي اهلل عنهما 970
  واحلق أن خالفة أبي بكر كانت بالنص 971
  ح واجلسدوالصحيح أن عذاب القرب ونعيمه يكون على الرو 972
  واحلق أن الروح خلقت للبقاء ال للفناء 973
  ×واحلق منع التوسل بذات النيب  974
  واحلق منع التوسل باجلاه 975
  فهو باطل× واحلق أن كل حديث يف التوسل جباه النيب  976
واحلق أن وضع النبات الرطب على القرب من مجلة خصائصه  977

.× 
 

  م من القرآنواحلق حرمة التمائ 978
  والصحيح حرمة زيارة النساء للقبور 989
  والصحيح جواز زيارة قرب الكافر لالتعاظ واالعتبار 980
  والصواب عدم تكفري أهل األهواء املتأولني 981
  ×واحلق أن الربكة الذاتية ال تكون إال يف ذات النيب  982
  هوالصواب أن يقال: إن هلل صورة تليق به سبحان 983
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  واحلق أن التوسل يف القرآن إمنا يراد به امتثال مقتضى الشرع 984
والصحيح أن التوسل الوارد يف حديث األعرابي يراد به  985

 طلب الدعاء 
 

الصواب أن التربك باألولياء والصاحلني إمنا يكون بدعائهم  986
 ال بذواتهم

 

  كلها قد فقدت× واحلق أن مجيع آثار النيب  987
  واحلق أن اجلنة اليت دخلها أبونا آدم هي جنة اخللد 988
  والصواب أن الكنف ثابت هلل عز وجل 989
  واحلق احلقيق بالقبول أن النار ال تفنى 990
والصواب أن الصوفية مشتقة من التعبد هلل تعاىل بلبس  991

 الصوف
 

  والصواب يف إطالق لفظ اجلاهلية على هذا القرن أن يقال:  992
  والصحيح أن وسائل الدعوة توقيفية فيما خالف النص  993
والصواب املقطوع به أن البدع يف الدين كلها ضاللة، وال  994

 خري فيها
 

  واحلق أن املتعة يف النكاح حرام إىل يوم القيامة 995
  مسألة حتنيك املولود 996
  والصواب أن االستطاعة متقدمة على الفعل 997
  أن العباد يطيقون أكثر مما كلفوا به واحلق 998
  واحلق أن نذر املعصية فيه كفارة ميني 999



 

 573 

  ديث ال تصحاحليف  والصواب أن زيادة: وال يسرتقون 1000
السالم عليكم، يشمل التربك بكل اسم  لفظ والصواب أن 1001

 من أمساء اهلل
 

نيا والصواب أن حياة األنبياء برزخية ليست كحياتي الد 1002
 واآلخرة

 

والصحيح أن التربك بالطعام وفضلة الوضوء والشراب من  1003
 ×خصائصه 

 

والصحيح أن يف القرآن جماز إال فيما كان من نصوص  1004
 الصفات وحقائق اليوم اآلخر

 

والصواب أن إضافة املعارج إىل اهلل تعاىل هو من باب  1005
 إضافة الصفة إىل موصوفها

 

ل اجلمهور وأنه ال تنعقد اليمني مبخلوق ال والصواب قو 1006
 بنيب وال غريه

 

يعين جائز × واحلق أن من قال بأن شد الرحل إىل قرب النيب  1007
 مسجد النيب 

 

  والصواب: هو التوقف يف شأن ذي القرنني 1008
والصحيح أن الرافضي إن كان خيفي رافضيته فإنه يعامل  1009

 معاملة املنافقني
 

عباداتهم ردة عن  ح أن التشبه املطلق بالكفار يفلصحيوا 1010
 الدين

 

واألقرب يف تعريف الطاغوت أنه كل ما جتاوز به العبد حده  1011
 من معبود
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والصواب أن صفات اهلل تعاىل غري حمصورة بعدد، كما قلناه  1012
 يف األمساء

 

ل والصواب أن اإلسالم مل يأت باملساواة التامة بني الرج 1013
 واملرأة

 

  والصواب أن املواالة للكفار يف الظاهر والباطن ال جتوز  1014
والصواب أن البدعة هلا إطالقان األول لغوي، والثاني  1015

 شرعي
 

  الفقهية ثروة فقهية  أن املذاهبوالصحيح  1016
  يمسألة رد السالم على أهل الكتاب 1017
  لك لكثرة لبس الصوفوالصحيح يف الصوفية أنهم مسوا بذ 1018
هو ما قاله أبو × والصحيح يف معنى الصالة على النيب  1019

 العالية
 

  يف حق من أتى كاهنا أو عرافا فسأله× واحلق أن قوله  1020
  واحلق أنه ال جيوز قول: ما شاء اهلل وشئت 1021
  اخللفاء األربعة مشهود هلم باجلنة  1022
  له إال اهلل( أي ال معبود حق إال اهللواحلق أن معنى: )ال إ 1023
  واحلق أن صالة الرغائب من احملدثات والبدع 1024
والصحيح جواز تعلم: )أبا أجاد( إن كان جملرد ضبط  1025

 التواريخ فقط
 

والصحيح جواز إطالق الشيء على اهلل تعاىل من باب  1026
 اخلربية فقط
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لي العام ليس هو والصحيح أن االتفاق يف االسم الك 1027
 التمثيل 

 

كان مع علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه، أعين يف احلق  1028
 الفتنة

 

والصواب ما عليه اجلمهور يف أن الدعاء سبب حلصول  1029
 اخلري املطلوب

 

  والصواب الذي عليه أئمة الفقه والسنة أن القدرة نوعان 1030
ه ال ُيَخصُّ مبحبة وال شأن يزيد بن معاوية: أنَّوالصواب يف  1031

 يلعن
 

والصواب أن االسم األحسن: )اهلل( من األمساء املشتقة، ال  1032
 اجلامدة

 

   والصواب أن الرشيد ليس من أمساء اهلل تعاىل  1033
  والصواب أن املسعر من مجلة األمساء، لصحة احلديث به 1034
وإمنا هو والصواب أن الساتر ليس من األمساء احلسنى،  1035

 الستري فقط
 

والصواب ضعف الزيادة الواردة عند الرتمذي يف تعداد  1036
 أمساء اهلل

 

  ةواحلق أن اهلرولة من صفات اهلل تعاىل الفعلي 1037
والصواب أنه ال ينبغي تسمية علم أصول الدين بعلم  1038

 الكالم
 

  والصواب أن العلو صفة خربية عقلية 1039
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  ل املعدوم شيء؟ والصواب التفصيلواختلفوا ه 1040
والصواب أن األفعال منها ما هو حسن وما هو قبيح، حسنًا  1041

 وقبحًا ذاتيًا
 

والصواب أن العقل وإن دل على حسن الفعل وقبحه فإنه  1042
 ال يقتضي وجوبًا وال حترميًا

 

  إن قيل: هل الرب جل وعال يريد املعصية؟ 1043
عن نفي املماثل يف صفات اهلل تعاىل  والصواب أن نعرب 1044

 بقولنا: )ال متثيل(
 

  والصواب: أن اهلل يتكلم بالقرآن حني إنزاله 1045
والصواب: أن كرامات األولياء ثابتة فيمن قبلنا، ويف هذه  1046

 األمة
 

هل  ال عبد: أشهد أن ال إله إال اهللتنازع العلماء فيما لو ق 1047
 متلتحق به أحكام اإلسال

 

والصواب أنه ال يسمى العمل، أو القول كفرًا، أو شركًا، أو  1048
 نفاقًا إال إذا كان الشارع قد مساه

 

  والصواب أن اإلميان ال يقال فيه: إنه جمرد التصديق فقط 1049
ف أهل العلم يف مسألة وقوع الصغائر من األنبياء اختال 1050

 عليهم السالم
 

والنساء من املكلفني من اجلن واإلنس  والصواب أنَّ الرجال 1051
 يرون ربهم عز وجل إذ كانوا من أهل اجلنة.

 

  والصواب أنَّ التوراة واإلجنيل فيها وفيها 1052
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واحلق أن إذن اهلل تعاىل قسمان، إذن كوني قدري، وإذن  1053
 شرعي ديين

 

والصواب أن املوت صفة وجودية، ال عدمية كما تقوله  1054
 الفالسفة،

 

والصواب أن املقتول كغريه أجله مقدر بالقتل، ال يتقدم وال  1055
 يتأخر

 

  والصواب أن حممدا خليل اهلل، كما أن إبراهيم خليل اهلل 1056
  والصواب أن الكرسي خملوق آخر غري العرش 1057
  قول الطحاوي: واإلميان واحد، وأهله يف أصله سواء 1058
احلق من أن الرجلني تغسالن، إذا والصواب ما عليه أهل  1059

 كانتا مكشوفتني
 

ک  ک  گ   چ :واختلف أهل العلم يف املراد بالورود يف قوله 1060

 چگ
 

واألصح أن املنافقني يرون اهلل تعاىل يف العرصات، ثم  1061
 حيتجب عنهم

 

واألقرب عندي أن من مير على الصراط إمنا هو املؤمنون  1062
 واملنافقون

 

  والصواب أن اجلنة والنار خملوقتان موجودتان اآلن 1063
واحلق أن التلقني بعد الدفن ليس من السنة، وال يصح فيه  1064

 حديث
 

  واحلق أن قراءة القرآن على اقرب ممنوعة مطلقا 1065
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واحلق أنه ال يصح يف قراءة القرآن على احملتضر شيء من  1066
 السنة

 

أي صالتكم إىل  چگ  گ  گ ک  ک     چ هم:قال بعض 1067
 بيت املقدس

 

  والصواب أن نصب إمام للمسلمني من الواجبات والشرع 1068
  كان اهلل ومل يكن شيء قبله×: قال النيب  1069
  قول ابن عباس يف رؤية اهلل 1070
هو حق  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ :هوالصحيح أن قول 1071

 على حقيقته
 

ى العبيد هو اإلقرار بتوحيد واحلق أن أول واجب عل 1072
 األلوهية

 

  والصواب أن هذه صفة الباطن أوسع من صفة القرب 1073
  اخلامتة 1074
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